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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa
w okresie międzysesyjnym
(od dnia 26.08.2021 r. do dnia 29.09.2021 r.)
W powyższym okresie Burmistrz Koronowa wydał 20 zarządzeń
Zarządzenia te regulowały szereg zagadnień począwszy od rozpoczęcia
procedury naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie, jak również w sprawie
określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu
budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok.
Zarządzenia te normowały kwestie związane z powołaniem Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo”, w sprawie powołania
Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.
„Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży w Pieczyskach - etap
II” czy w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe pn. ‘Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy
ulicy Bydgoskiej”.
Zarządzenia odnosiły się także do sprawy ustalenia wysokości stawek czynszu za
najem lokali mieszkalnych i najem socjalny lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, jak również do sprawy powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koronowo.
W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w dalszym
ciągu część spotkań odbyłem w formie zdalnej. Również moi Zastępcy – Pan
Sławomir Marszelski oraz Pan Piotr Kazimierski uczestniczyli w kilku
spotkaniach online. Ponadto przeprowadziliśmy wiele rozmów telefonicznych z
mieszkańcami Gminy Koronowo, a także od 13 lipca br. wznowiłem
bezpośrednią obsługę interesantów.
31 sierpnia br. w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku
szkolnego 2021/2022 odwiedziłem szkoły z terenu miasta i gminy Koronowo.
1 września br. wraz z moimi Zastępcami - Panem Sławomirem
Marszelskim i Panem Piotrem Kazimierskim, w 82 rocznicę wybuchu II Wojny
Światowej, złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy znicze w miejscach pamięci
narodowej.
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1 września br. wziąłem udział również w zebraniu wiejskim sołectwa
Mąkowarsko.
2 września br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski uczestniczył w
Inowrocławiu w podpisaniu umowy zawiązującej Społeczną Inicjatywę
Mieszkaniową „KZN Bydgoski” sp. z o.o. umożliwiającą samorządom budowę
mieszkań czynszowych we współpracy i z finansowym wsparciem państwa.
Także 2 września mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski wziął udział w
zebraniu wiejskim sołectwa Popielewo oraz w zebraniu wiejskim sołectwa
Wiskitno.
Również w dniach 2-3 września br. uczestniczyłem w posiedzeniu Rady
Metropolii Bydgoszcz, które odbyło się w Pałacu Poledno.
Także w dniach 2-3 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski
wraz z Kierownikiem Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej – Panią
Agnieszką Szwesta oraz Zastępcą Kierownika Wydziału Nieruchomości i
Gospodarki Komunalnej – Panią Angeliką Walat uczestniczył w III
Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami, które odbyło się w Gdańsku.
4 września br. wraz z moimi Zastępcami – Panem Sławomirem
Marszelskim oraz Panem Piotrem Kazimierskim wziąłem udział w uroczystym
odsłonięciu tablicy oraz inscenizacji bitwy poświęconej żołnierzom III Batalionu
22 PP z 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty walczącym i poległym 2 września 1939
roku na przesmyku pomiędzy jeziorami Krzywe i Piaseczno w Kadzionce.
6 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski uczestniczył w
zebraniu wiejskim sołectwa Osiek oraz w zebraniu wiejskim sołectwa
Dziedzinek.
Również 6 września br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski brał udział
w zebraniu wiejskim sołectwa Krąpiewo.
7 września br. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim sołectwa Łąsko
Wielkie oraz w zebraniu wiejskim sołectwa Nowy Dwór.
8 września br. brałem udział w Zgromadzeniu Wspólników ZGKiM Sp z
o.o., które odbyło się w siedzibie spółki.
Także 8 września br. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim sołectwa
Tryszczyn.
Również 8 września br. mój Zastępca - Pan Piotr Kazimierski brał udział w
zebraniu wiejskim sołectwa Wilcze.
8 września br. odbyło się też zebranie wiejskie sołectwa Buszkowo, w
którym uczestniczył mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski.
9 września br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski brał udział w
posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej.
9 września br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski uczestniczył w
zebraniu wiejskim sołectwa Okole.
Również 9 września br. brałem udział w zebraniu wiejskim sołectwa
Skarbiewo.
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10 września br. uczestniczyłem w naradzie z dyrektorami szkół z terenu
miasta i gminy Koronowo, która odbyła się w Park Hotelu w Tryszczynie.
11 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski uczestniczył w
uroczystościach z okazji Dnia Energetyka, organizowanych przez Enea Nowa
Energia sp. z o.o. w Ośrodku Wypoczynkowym „Julia” w Samociążku.
11 września br. wraz z Sekretarzem Gminy – Panią Aleksandrą Szews,
Skarbnikiem Gminy – Panią Alicją Tymek, moim Zastępcą – Panem Sławomirem
Marszelskim oraz moim Zastępcą - Panem Piotrem Kazimierskim miałem
przyjemność uczestniczyć w Dożynkach Gminy Koronowo.
13 września br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski brał udział w
zebraniu wiejskim sołectwa Łąsko Małe oraz w zebraniu wiejskim sołectwa
Huta.
14 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski uczestniczył w
zebraniu wiejskim sołectwa Byszewo.
Również tego samego dnia wraz z moim Zastępcą – Panem Sławomirem
Marszelskim wspólnie uczestniczyliśmy w zebraniu wiejskim sołectwa
Wierzchucin Królewski.
15 września br. mój Zastępca - Pan Piotr KazimierskI uczestniczył w
zebraniu wiejskim sołectwa Gościeradz oraz w zebraniu wiejskim sołectwa
Morzewiec.
16 września br. uczestniczyłem w dwóch zebraniach wiejskich – sołectwa
Gogolinek oraz sołectwa Wtelno.
17 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski uczestniczył w
konferencji „Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów”, która odbyła się w
Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie.
Również tego samego dnia wraz z moim Zastępcą – Panem Piotrem
Kazimierskim mieliśmy przyjemność uczestniczyć w odbywającej się w Centrum
Kultury Synagoga wystawie fotografii „Zdobywcy Północy – dokumentacja
rejsów morskich Zbigniewa Urbanyiego”.
18 września br. miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości wręczenia
medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par małżeńskich z terenu gminy
Koronowo.
20 września br. wraz z Sekretarzem Gminy – Panią Aleksandrą Szews,
moim Zastępcą – Panem Sławomirem Marszelskim oraz moim Zastępcą –
Panem Piotrem Kazimierskim spotkałem się z dziećmi w ramach
Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.
Także 20 września br. brałem udział w zebraniu wiejskim sołectwa Salno.
Również tego samego dnia, wraz z moim Zastępcą – Panem Sławomirem
Marszelskim, uczestniczyliśmy w zebraniu wiejskim sołectwa Gogolin.
21 września br. gościliśmy w murach Urzędu przedstawicieli Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, dziękując za zaangażowanie
i pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa turystom, gościom i mieszkańcom

str. 3

gminy Koronowo podczas wypoczynku i pobytu nad Zalewem Koronowskim oraz
jego okolicach.
Także 21 września br. wraz z moim Zastępcą – Panem Sławomirem
Marszelskim uczestniczyliśmy w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZGKiM Sp. z o.o.
Również 21 września br. brałem udział w dwóch zebraniach wiejskich –
sołectwa Stary Jasiniec i sołectwa Samociążek.
22 września br. na zaproszenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy, mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski wraz z Kierownikiem
Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią –
Panią Agatą Szulc uczestniczyli w konferencji „Remediacja terenów
zanieczyszczonych na przykładzie działań realizowanych w rejonie dawnych
zakładów chemicznych Zachem”.
Także 22 września br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski uczestniczył w
zebraniu wiejskim sołectwa Nowy Jasiniec oraz w zebraniu wiejskim sołectwa
Glinki.

Sprawozdanie z niektórych działań na stanowiskach i w Wydziałach Urzędu

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Stanowisko ds. Ewidencji ludności
W okresie międzysesyjnym realizowano następujące zadania:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Prowadzono 13 postępowań administracyjnych w przedmiocie zameldowania
oraz wymeldowania.
Udostępniano dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL
podmiotom prawnym oraz osobom fizycznym – 25 udostępnień.
Wydano 52 zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.
Wykonywano czynności materialno – techniczne prowadzące do zameldowania
bądź wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego dla 139 obywateli polskich
oraz cudzoziemców.
Prowadzono rejestr wyborców (na bieżąco aktualizowano Centralny rejestr
informacji dodatkowych na platformie WOW oraz rejestr wyborców w Selwinie).
Przygotowano i przekazano do Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie
listy dzieci i młodzieży z terenu gminy Koronowo objętych obowiązkiem
szkolnym.
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Stanowisko ds. Dowodów osobistych
W okresie międzysesyjnym zostały wykonane następujące zadania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Przyjęto 203 wnioski o wydanie dowodu osobistego.
Wydano 212 dowodów osobistych.
Przyjęto 40 formularzy zgłoszeń utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego.
Zrealizowano 26 zleceń informacyjnych o unieważnionym dowodzie osobistym
w związku ze zgonem posiadacza.
Zrealizowano 13 zleceń o unieważnieniu dowodu osobistego w związku ze
zmianą danych.
Przekazano 6 informacji o odnalezieniu dowodu osobistego do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji celem usunięcia wpisu z Systemu
Informacyjnego Schengen.
Wpłynął 1 wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów
Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Nadano 5 numerów PESEL.

Stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej
1. W okresie międzysesyjnym na bieżąco rozpatrywano wnioski złożone w sprawach
mieszkaniowych, w tym:
- 5 wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
Koronowo,
- 3 wnioski o zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,
- 5 wniosków w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu w ramach
mieszkaniowego zasobu gminy,
a także udzielano osobom zainteresowanym informacji w sprawach
mieszkaniowych.
2. W dniu 06.09.2021 r. wydano zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr ORS.0050.130. 2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali
mieszkalnych i najem socjalny lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Koronowo.
3. W dniu 09.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Mieszkaniowej,
na którym omówiono bieżące wnioski w sprawach mieszkaniowych, złożono
3 oferty najmu socjalnego lokalu oraz przedstawiono informację dotyczącą lokali
mieszkalnych przeznaczonych do remontu.
4. Trwa nabór wniosków w ramach programu „Lokal za remont”, dzięki któremu
osoby zainteresowane, które zobowiążą się do wykonania remontu we własnym
zakresie i na własny koszt, mogą stać się najemcami jednego z 2 gminnych lokali
mieszkalnych. Nabór wniosków o dokonanie remontu odbywa się w terminie
do dnia 09.10.2021 r.
5. W trakcie realizacji są 2 zadania inwestycyjne:
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6.

1.

2.

3.

4.

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Bydgoskiej 3
w Koronowie,
- Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej
i łazienki w lokalu gminnym – Popielewo 4.
Na bieżąco rozpatrywano sprawy związane z utrzymaniem lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, dotyczące niezbędnych inwestycji,
remontów, zakupów oraz umorzeń zaległości czynszowych.

Stanowisko ds. Zdrowia i osób niepełnosprawnych
W okresie międzysesyjnym:
- wpłynęło 10 wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez
Burmistrza Koronowa,
- wydano 9 decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym oraz umorzono
2 postępowania w tym zakresie,
- wydano 3 Ogólnopolskie Karty Seniora.
Gmina Koronowo jest w trakcie realizacji następujących programów
profilaktycznych:
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko
– pomorskim” (program skierowany jest do osób w wieku powyżej 65 roku
życia) realizowany wspólnie z Przychodnią Lekarską RODZINA Sp. J. w
Koronowie, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w
Koronowie
oraz Gabinetem Lekarza Rodzinnego S. Jakubiński
Sp. J. w Tryszczynie;
- „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko
– pomorskim” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej
„SPORTVITA” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Do programu zakwalifikowało się
27 seniorów w wieku 60+, którzy przez okres 3 miesięcy, 3 razy w tygodniu
będą uczestniczyli w ćwiczeniach sportowych poprawiających sprawność
fizyczną;
- „Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka” realizowany w roku szkolnym
2021/2022 we współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu gminy.
Na bieżąco współpracowano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Bydgoszczy oraz Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Bydgoszczy, a także informowano zainteresowanych mieszkańców o możliwości
skorzystania ze wsparcia tych instytucji.
Na bieżąco realizowano zadania związane z organizacją transportu osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o
szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
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5.

We współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Koronowie prowadzono działania promocyjne mające na celu zwiększenie
liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu
przeciw COVID-19.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego / stanowisko ds. obronnych, obrony
cywilnej i 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 gminny system monitoringu wizyjnego.
2. We współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy,
Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy, Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Bydgoszczy, Komisariatem Policji w Koronowie, gminnymi
jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami realizowano działania
mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirsa SARS-Cov-2.
3. Wykonywano czynności niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2021 roku dla roczników 2001 i 2002 oraz osób z roczników starszych,
które do tej pory nie dopełniły tego obowiązku. Termin kwalifikacji wojskowej
dla mieszkańców Gminy Koronowo został ustalony na 16.09.2021 r. – 29.09.2021
r.
4. Na bieżąco realizowano wnioski w sprawie nałożenia oraz uchylenia świadczeń
rzeczowych i osobistych na rzecz obrony państwa.
5. Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2021 z dnia 25.08.2021 r.
powołany został Zespół do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania
Gminy Koronowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny.
6. Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2021 z dnia 25.08.2021 r.
ustalony został zakres działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju
dla Urzędu Miejskiego w Koronowie.
7. W dniu 30.08.2021 r. wydano zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr ORS.0050.124. 2021 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Koronowie.
8. W dniu 30.08.2021 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Koronowo
a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków
finansowych w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego dla Komisariatu Policji w Koronowie.
W dniu 08.09.2021 r. wydano zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.
2021 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy
Koronowo oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania
Obwieszczeń.
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Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji
1. Przygotowano i złożono 4 wnioski o dofinansowanie drogowych inwestycji
gminnych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg:
- Przebudowa drogi gminnej w Salnie (działki nr 31/1, 31/8);
- Przebudowa ulicy Lipowej w Tryszczynie;
- Budowa ulicy Wiśniowej w Tryszczynie;
- Budowa ulicy Makowej i ulicy Łubinowej w Koronowie.
2. Przygotowano i złożono niezbędne dokumenty do sporządzenia i zawarcia
umowy na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Wilczu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
3. Bieżąca działalność w zakresie aktualizacji stron internetowych i portali
informacyjno – promocyjnych, aktualizacja treści wyświetlanych na monitorach.
4. Współpracowano przy organizacji Dożynek Gminy Koronowo, które odbyły się 11
września br.
5. Przygotowano i poddano do konsultacji projekt programu współpracy Gminy
Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2022.
6. Przekazano 53 wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
W ramach bieżąco realizowanych zadań wydziału:

1. Przygotowano 36 umów dzierżaw na działki gminne (cele warzywne, garażowe,
cele rolne itp.),
2. Rozpatrzono 3 wnioski dotyczące prawa pierwokupu,

3. Wszczęcie 3 procedur w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
tego lokalu.
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4. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości
gruntowych ozn. : nr 123/45, nr 123/34 położonych w Wierzchucinie
Królewskim, nr 113/2 położonej w Dziedzinku, oraz przetarg ustny ograniczony
za zbycie działki ozn. nr 28/6 położonej w miejscowości Wiskitno.
5. Przygotowano 1 umowę użyczenia.

6. Wszczęto 2 procedury w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego
działek ozn. nr 86/188 położonej w Koronowie oraz dz. nr 74/11 położonej we
Wtelnie.
7. Złożono 18 wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali
mieszkalnych.
8. Ogłoszony został konkurs wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu
Gminy Koronowo na określone cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
obejmujących:
 Pomoc w realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych;
 Pomoc w realizacji inwestycji związanych z modernizacją studni głębinowych;
 Pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych
oczyszczalni ścieków.
9. Prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości
w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe lub przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, po przeprowadzonej kontroli na
nieruchomości.
10.
Wydano jedno zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Koronowo.
11.
Prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo.
12.
Przekazano do Ministerstwa Infrastruktury formularz zgłaszania uwag w
ramach konsultacji społecznych projektu VI aktualizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
13.
Wydano 11 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

14.
15.
16.
17.
18.

Wydano 1 decyzję odmawiającą podział nieruchomości.
Wydano 1 decyzję uchylającą podział nieruchomości.
Wydano 1 decyzję umarzającą podział nieruchomości.
Wydano 1 decyzję zmieniającą podział nieruchomości.

Przekazano 1 odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
odnośnie decyzji podziałowej.
19.
Przekazano 8 wniosków do Wydziału IPP w celu zaopiniowania
podziałów nieruchomości.

str. 9

20.

Wydano 7 odpowiedzi na wniosek dotyczące pozwolenia na
dysponowanie gruntami gminnymi.
21.
Przekazano 5 wniosków na Komisję Przestrzegania Prawa, Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej w sprawach dotyczących nabycia przez Gminę
Koronowo nieruchomości gruntowych położonych w Koronowie.
22.
Podpisano 1 akt notarialny dotyczący nabycia działek pod drogę
gminną.
23.
Zaktualizowano rejestr mienia gminnego.

24.
25.

Udzielono odpowiedzi na 12 zapytań z sesji RM w Koronowie.

Rozliczono opłaty cmentarne z Zakładem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. za miesiąc sierpień na kwotę 10.089,00
zł brutto.

26.

Wystawiono faktury za zajęcie pasa dróg wewnętrznych w sierpniu na
łączną kwotę 316,10 zł brutto.
27.
Przeprowadzono kontrolę terenów zieleni w mieście w celu sprawdzenia
prac wykonywanych przez Wykonawcę, który zajmuje się pielęgnacją zieleni.
28.
Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę parkingu przy ul. Bydgoskiej.

29.

Przyjęto 189 deklaracji w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
30.
Wystawiono 246 upomnień w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
31.
Wysłano 4 pisma do Urzędu Skarbowego i Komorników Sądowych,
aktualizujących 42 tytuły wykonawcze z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
32.
Wystosowano 7 wezwań do złożenia wyjaśnień w zakresie danych
wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (dot. urodzonych, a nie zgłoszonych do systemu dzieci).
33.
Skontrolowano 1 nielegalne wysypisko.

34.

Wystosowano 1 wezwanie do okazania się aktualną umową na odbiór
odpadów komunalnych z działalności gospodarczej.
35.
Skontrolowano 5 firm pod względem posiadania podpisanych umów na
odbiór odpadów komunalnych.
36.
Wystosowano 1 pismo dotyczące uporządkowania porzuconych
odpadów.
37.
Skontrolowano 68 nieruchomości pod względem prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych.
38.
Ilość wystawionych zawiadomień o nadaniu numeru
30,
- aktualizacja numeracji i ulic
52,
- nadanie/znoszenie nazw ulic i placów
4.
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39.
40.
41.
42.
43.
a)
b)

44.
45.
46.

Dzierżawa, użytkowanie, księgowość opłat - sprawy płatności

- 32.

Sprawy społecznie użyteczne

- 3.

Opieka nad grobami i miejscami pamięci:
- przeprowadzone lustracje miejsc pamięci
Użytkowanie wieczyste – sprzedaż, kupno, przekształcenie

- 3.
- 5.

Transport:
obsługa linii gminnej
Sprawy bieżące – kursy na liniach autobusowych
Sprawozdania finansowe - sprawozdania

-

4.
3.
6.

Wykupy gruntów, lokali – sprawy finansowe

-

4.

Powszechny spis ludności i mieszkań

-

250.

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią
1. Wpłynęło 26 spraw dotyczących problematyki zezwoleń na usunięcie drzew
rosnących na terenie Gminy Koronowo. Sprawy, które wpłynęły oraz te które
wpływają są w bieżącej realizacji.
2. Wpłynęło 28 spraw dotyczących zgłoszenia wobec zamiaru usunięcia drzew.
3. Złożono zapytanie ofertowe dotyczące nasadzeń zastępczych drzew
na gruntach stanowiących własność Gminy Koronowo.
4. Udzielono informacji publicznej o decyzjach wydanych na podstawie art. 88
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody w roku 2017.
5. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia drzew
bez wymaganego zezwolenia oraz bez zgody posiadacza nieruchomości –
Tuszyny.
6. Zakończono sprawę korekcji pokroju drzewa rosnącego na działce gminnej –
Stopka. Znacznych rozmiarów dąb szypułkowy.
7. Kontynuowano prace geodezyjne mające na celu odnalezienie pomników
przyrody, tych które dotychczas nie zostały odnalezione. Prace te wymagają
jeszcze uzupełnienia.
8. W miarę potrzeb/zgłoszeń sporządzane są protokoły zaewidencjonowania
złomów i wywrotów drzew znajdujących się na działkach stanowiących
własność innych podmiotów.
9. Udzielono informacji o środowisku i jego ochronie na temat korytarzy
migracyjnych regionalnych i ponadregionalnych fauny.
10. Wyjaśniono sprawę realizacji 2 zleceń odbioru ciał martwych zwierząt.
11. Zbierany jest materiał dowodowy w sprawie odebrania właścicielowi dwóch
psów.
12. W fazie końcowej znajduje się sprawa dotycząca zwierząt domowych
i gospodarskich z terenu nieruchomości, której mieszkańcy czasowo utracili
dach nad głową w miejscowości Morzewiec.
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13. Na bieżąco wydawana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących
karma na ich dokarmianie.
14. Na bieżąco nadzorowane jest przekazywanie zwierząt bezdomnych
do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.
15. Na bieżąco regulowane są należności za wykonane usługi w związku
z wykonaniem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2021.
16. Wpłynęło 6 wniosków o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy
na co najmniej 10 lat na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
17. Wydano 5 zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy
na co najmniej 10 lat.
18. Wydano
1
postanowienie
o
odmowie
wydania
zaświadczenia
potwierdzającego zawarcie umowy dzierżawy na co najmniej 10 lat.
19. Wydano 3 zaświadczenia stwierdzające okresy pracy w gospodarstwie rolnym
na podstawie ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
20. Dokonano inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej znajdujących się na terenie gminy Koronowo.
21. Złożono wniosek do programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, ogłoszonego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącego
możliwości dofinansowania do usuwania folii rolniczych, siatki, sznurków
do owijania balotów czy opakowań po nawozach i typu Big Bag.
22. Rozpropagowano, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o zagrożeniu
wystąpieniem suszy rolniczej na obszarze Gminy Koronowo na glebach
kategorii I dla upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę,
rzepak
i
rzepik,
krzewy
owocowe
i
rośliny
strączkowe.
Szkody rolnicze wywołane suszą mogą być zgłaszane przez producentów
rolnych w terminie do 15.10.2021 roku wyłącznie za pośrednictwem aplikacji
publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą" poprzez profil zaufany.
23. Wykonano czynności związane z organizacją Dożynek Gminnych, które odbyły
się w dniu 11 września 2021 r.
24. Trwa współpraca z instytucjami w zakresie dotyczącym rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich.
25. Dokonano 44 zgłoszeń awarii oświetlenia drogowego, z czego do dnia 16
września 2021 r. 35 awarii zostało usuniętych.
26. Bieżące rozliczanie faktur za energię cieplną i elektryczną.
27. Sukcesywnie wykonywany jest przegląd oświetlenia na terenie gminy
Koronowo.
28. Do 30 września przyjmowane są wnioski i trwa ich weryfikacja na dotacje
celowe ze środków budżetu Gminy Koronowo na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na ograniczenie
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niskiej emisji poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym,
w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenie
grzewcze, w tym na kotły na gaz, pellet i ekogroszek oraz urządzenie
pobierające energię z sieci ciepłowniczej KPEC. Możliwe dofinansowanie dla
benificjenta wynosi do 3000,00 zł. Kotły na paliwa stałe spełniają wymagania
określone dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania
określone w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
29. Do 30 września przyjmowane są wnioski na dotację celową ze środków
budżetu Gminy Koronowo na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na
demontażu, transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest. Wysokość dotacji wynosi do 40% wartości udokumentowanych
kosztów inwestycji brutto.
30. Została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia
pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Koronowo” w ramach Programu Priorytetowego Azbest 20212023.
31. Na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2020 poz. 2117) trwa przyjmowanie Deklaracji dotyczących źródeł
ciepła i źródeł spalania paliw i wprowadzanie ich do bazy Zintegrowanego
Systemu Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji. Deklaracje
można składać do końca czerwca 2023 roku również na stronie
www.zone.gunb.gov.pl.
W okresie międzysesyjnym wpłynęło 70
Formularzy A na budynki i lokale mieszkalne i 3 Formularze B na budynki
i lokale niemieszkalne.
32. Przygotowanie wniosku do Wojewody w celu ustalenia stref pośrednich dla
10 ujęć wody na terenie Gminy Koronowo.
33. Prowadzenie sprawy dotyczącej sprostowania zapisu w rejestrze gruntów
i budynków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dot. działek o nr ewid.
11,111,13,116,118,126/2,126/3,129/2,149, obręb Huta oraz działek

o nr ewid.

22,82,96/1,96/2,142,165, obręb Gogolin.
34. Przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy, w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej za wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi z przekroczeniem warunków
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, zgodnie z art. 269 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
35. Kontrola stanu rowów melioracyjnych należących do Gminy Koronowo.
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36. Analiza złożonych oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia
opłaty retencyjnej – tj. właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500
m2, na której wykonano roboty lub obiekty budowlane trwale związanych
z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej
niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na
obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
37. Naliczenie opłaty retencyjnej dla podmiotów zobowiązanych do ponoszenia
przedmiotowej opłaty
38. Przygotowanie zestawienia planowanych wydatków oraz dochodów, w celu
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2022.
39. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Sp. z o.o. w sprawie likwidacji ujęcia głębinowego nr 1 w miejscowości
Sitowiec.
40. Współpraca z Wydziałem Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w sprawie
zlecenie oczyszczenia kanału ulgi - starego koryta rzeki Brdy.
41. Przekazanie kolejnej skargi na Komisariat Policji w Koronowie w sprawie
wytwarzania nadmiernej fali na wodach Zalewu Koronowskiego.
42. Przekazanie informacji do WIOŚ nt. etapów modernizacji przydomowej
oczyszczalni ścieków w Łąsku Wielkim – zgodnie z zaleceniem pokontrolnym.
43. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn:
„Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej Operatora P4”. Wieża typu POB
E2/48; wys. całk.: H+49,95m 86-010 Okole, gm. Koronowo, powiat Bydgoski,
woj. kujawsko-pomorskie działka nr 249, obręb ewidencyjny: 0017 jednostka
ewidencyjna:040304_5, identyfikator działki: 040304_5.0017.249 nr projektu:
BYD 3801A.
b) „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni na
magazyn farb oraz archiwum, przebudowa hali „R”, przebudowa hali nr „7” ,
budowa dwóch magazynów przy istniejącej hali „E”, budowa kontenera
portierni, budowa pięciu namiotów magazynowych, budowa czterech
urządzeń parkingowych, przebudowa łącznika „J” wraz z dociepleniem
elewacji, budowa trzynastu kontenerów o funkcji biurowej i socjalnej,
budowa / montaż banerów reklamowych i masztów flagowych
w południowej części terenu objętego opracowaniem – wzdłuż drogi Szosa
Kotomierska na nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 1126/4, 1127/4, 1127/6
w obrębie 0001, położonej w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 35”.
c) Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na wykonaniu urządzenia
melioracji wodnych – systemu nawodnień ciśnieniowych oraz melioracji
terenów - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na
obszarze powyżej 5,0 ha w gospodarstwie rolnym prowadzonym w
a)

str. 14

miejscowości Więzowno, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo
kujawsko-pomorskie”.
44. Prowadzone jest dalsze postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
a) Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr
ew. 129/9 (obręb 0007) w obrębie ew. Gościeradz, Gmina Koronowo (proj.
Gościeradz Ia).
b) Budowa Farmy fotowoltaicznych o mocy 80 MW wraz z niezbędna
infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid 1/9, 1/10, 1/12, 1/13 obręb
Gogolin gm. Koronowo
c) Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.06.2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.9.2019.2020 dz.nr 985 obręb Koronowo gm. Koronowo
„Projekt 1”
d) Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.06.2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.10.2019.2020, dz.nr 985 obręb Koronowo gm. Koronowo
„Projekt 2”.
e) Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.06.2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.11.2019.2020, dz.nr 985 obręb Koronowo gm. Koronowo
„Projekt 3”.
f) Zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.06.2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.12.2019.2020, dz.nr 985 obręb Koronowo gm. Koronowo
„Projekt 4”.
g) Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.06.2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.13.2019.2020, dz.nr 985 obręb Koronowo gm. Koronowo
„Projekt 5”
h) Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.06.2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.14.2019.2020, dz.nr 1036 obręb Koronowo gm. Koronowo
„Projekt 6”
i) Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.06.2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.15.2019.2020, dz.nr 1036 obręb Koronowo gm. Koronowo
„Projekt 7”
j) „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na wykonaniu urządzenia
melioracji wodnych – systemu nawodnień ciśnieniowych oraz melioracji
terenów - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na
obszarze powyżej 5,0 ha w gospodarstwie rolnym prowadzonym w
miejscowości Więzowno, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo
kujawsko-pomorskie”.
k) „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
„GOŚCIERADZ I”, „GOŚCIERADZ II” na działce nr ew. 129/9 (obręb 0007) w
obrębie ew. Gościeradz, Gmina Koronowo”. l) „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr
ew. 129/9 (obręb 0007) w obrębie ew. Gościeradz, Gmina Koronowo (proj.
Gościeradz Ia)”..
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m) „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków nr 77/2 i 78/2 obręb Okole, gmina Koronowo, powiat”.
n) „Wdrażanie wyników prac B+R nad opracowaniem innowacyjnego sposobu
obróbki galwanicznej w szczególności cynkowania wyrobów stalowych,
oczyszczalni ścieków z odzysku metali, zwłaszcza cynku i zamkniętego systemu
odzysku wody technologicznej”.
45. Przeprowadzono wstępną konsultację dot. budowy linii energetycznej 110 kV
Koronowo- Świekatowo – Żur.
46. Prowadzone są konsultacje społeczne w zakresie projektu Ministerstwa
Infrastruktury drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły (w tym rzeki Brdy).
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
1. Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie – II etap – podpisano umowę
powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Sp. z o.o.
2. Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym
w Łąsku Wielkim – podpisano umowę z wykonawcą.
3. Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu – podpisano umowę powierzenia
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Zadanie w trakcie realizacji.
4. Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku – podpisano
umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o.
5. Budowa sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze – projekt –
podpisano umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelno – podpisano
umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie Sp. z o.o.
7. Budowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu – projekt – podpisano projekt
z wykonawcą.
8. Budowa ulicy Igrzyskowej w Samociążku – podpisana umowa z Wykonawcą.
Zadanie w trakcie realizacji.
9. Wykonanie projektu budowy ulicy Wyczółkowo w Gościeradzu – podpisano
umowę z wykonawcą.
10. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie – w trakcie opracowania jest projekt
tymczasowej organizacji ruchu.
11. Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie – podpisano umowę z Wykonawcą.
Zadanie w trakcie realizacji.
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12. Wykonanie projektu drogi Wilcze – Mąkowarsko – podpisano umowę
z Wykonawcą.
13. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Bytkowicach od posesji 21
do posesji 22 – fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą.
14. Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – fundusz sołecki –
podpisano umowę z Wykonawcą.
15. Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działki numer 42 i 147/1 – fundusz
sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą.
16. Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa –
fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą.
17. Budowa dróg ul. Wiśniowej oraz ul. Lipowej w Tryszczynie – zadanie
zakończone.
18. Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej
i Brzoskwiniowej oraz w ulicach przyległych – projekt – zbieranie danych do
projektu.
19. Projekt drogi gminnej działka ewid. nr 39/1 w miejscowości Gogolinek –
podpisano umowę z Wykonawcą.
20. Projekt odwodnienia drogi gminnej w Buszkowie – Kadzionka – zadanie w
trakcie uzgodnień.
21. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej – podpisano
umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
22. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Buszkowie 36 –
podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
23. Projekt przebudowy budynku komunalnego w Wiskitnie 44 – zadanie na etapie
uzgodnień w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.
24. Wykonanie projektów drogowych – zadania w trakcie realizacji.
25. Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie – szykowany jest nowy zakres do
postępowania przetargowego.
26. Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowarsku na działkę numer 516/2 – fundusz
sołecki – zadanie na etapie uzgodnień.
27. Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym
Jasincu – fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie
realizacji.
28. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowego
budynku szkolnego w Wierzchucinie Królewskim – uzyskano decyzją celu
publicznego. Przygotowywanie wytycznych do postępowania przetargowego.
29. Budowa placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących w programie
edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień – podpisano
umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
30. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – zadanie w trakcie realizacji.
31. Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska – podpisano umowę
powierzenie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Sp. z o.o.
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32. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy
Brzoskwiniowej w Koronowie – podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie
w trakcie realizacji.
33. Staw we Wtelnie – podpisano umowę z Wykonawcą.
34. Odwodnienie w Wierzchucinie Królewskim – podpisano umowę powierzenie
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
35. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieczyskach ul. Rysia – projekt – trwa
przygotowywanie dokumentów do projektu.
36. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – zadanie w trakcie
procedury przetargowej.
37. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Morzewiec –
fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
38. Projekt oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze od drogi krajowej nr 25 do
ostatniego zabudowania na działce nr ewid. 238 – fundusz sołecki – podpisano
umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
39. Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Dworze przy drodze 125/1, działki
numer 169/1, 181, 182/3 – fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą.
Zadanie w trakcie realizacji.
40. Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie Królewskim – fundusz sołecki –
podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
41. Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczu – fundusz sołecki – podpisano umowę
z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
42. Budowa lamp solarnych przy ulicy Dworcowej we Wtelnie – fundusz sołecki –
zadanie na etapie postępowania przetargowego.
43. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ulicy Tucholskiej
w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – II etap – podpisano umowę
z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
44. Rewitalizacja rynku w Koronowie – zadanie w trakcie realizacji.
45. Budowa szaletu miejskiego – zadanie na etapie postępowania przetargowego.
46. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – fundusz
sołecki – zadanie na etapie postępowania przetargowego.
47. Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej
w Mąkowarsku – fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie
w trakcie realizacji.
48. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego działka numer 122 w Starym Jasincu –
fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
49. Budowa placu zabaw we Wtelnie – wyłoniono Wykonawcę.
50. Zagospodarowanie terenu gminnego przy stawie w Osieku – zadanie w trakcie
realizacji.
51. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Gogolinek –
podpisano umowę z Wykonawcą.
52. Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – fundusz
sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
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53. Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej na działce numer 116
w Więzownie – fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie
w trakcie realizacji.
54. Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie – podpisano umowę z Wykonawcą.
Zadanie w trakcie realizacji.
55. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy
wiejskiej w Hucie – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie
realizacji.(Huta)
W związku z brakiem wykonawcy, zadanie przeniesione na rok 2022
(Więzowno).
56. Budowa toru rowerowego przy hali sportowo – widowiskowej w Koronowie –
zaprojektuj i wybuduj – zadanie zakończone.
57. Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – fundusz sołecki
– zadanie na etapie postępowania przetargowego.
58. Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec – fundusz sołecki – zadanie
na etapie postępowania przetargowego.
59. Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – fundusz sołecki – zadanie
na etapie procedury przetargowej.
60. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu- zadanie na etapie
postępowania przetargowego.
61. Zostało wydanych 5 opinii w sprawie podziału nieruchomości.
62. Zarejestrowano 78 Aktów Notarialnych, które zostały przekazane do tutejszego
urzędu przez Kancelarie Notarialne.
63. Toczy się 7 postępowań celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.
64. Toczą się 4 postępowania celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej
– sieci kanalizacyjnej w Samociążku.
65. Toczy się 6 postępowań celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej
– sieci wodociągowej w Morzewcu.
66. Toczą się 3 postępowania celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej sieci wodociągowej w ulicy Konwaliowej.
67. Wydano 90 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
68. Wydano 6 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
69. Wpłynęło 20 wniosków o wydanie decyzji warunków zabudowy.
70. Wpłynął 1 wniosek o zmianę decyzji warunków zabudowy.
71. Wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy.
72. Wydano 4 decyzje w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.
73. Wydano 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy.
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74. Wpłynęły 4 wnioski w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.
75. Wpłynęło 6 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
76. Wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
77. Wpłynęło 4 wnioski o udzielenie informacji, opinii, interpretacji mpzp.
78. Wpłynął 1 wniosek o sporządzenie mpzp.
79. Trwają prace planistyczne związane z wykonaniem uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo (Uchwała
nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r.).
80. Trwają prace planistyczne nad sporządzeniem następujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego:
- Mpzp dla terenów położonych w KORONOWIE, NOWYM DWORZE,
WIĘZOWNIE, STARYM DWORZE (Uchwała nr XL/316/17 z dnia 23.01.2017 r.).
- Mpzp w Nowym Dworze i Koronowie (Uchwała nr LII/444/17 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 27 września 2017 r.).
- Mpzp „Lipkusz 4” w Koronowie (Uchwała nr LIX/494/18 z dnia 31 sierpnia
2018 r.).
- Mpzp przy ulicy Wąskotorowej w Koronowie (Uchwała nr V/41/19 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 11 luty 2019 r.).
- Mpzp Tuszyny nad Kanałem Lateralnym w Koronowie (Uchwała nr
XVI/139/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r.).
- Mpzp dla terenu położonego w Wilczu (Uchwała nr XIII/125/19 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r.).
- Mpzp Gościeradz – Strumykowa (Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r.).
- Mpzp „Romanowo II” dla terenu położonego w Koronowie (Uchwała
nr LXXVI/613/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r.).
- Mpzp „PARK PRZEMYSŁOWY” dla terenu położonego w Koronowie (Uchwała
nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r.).

Stanowisko ds. zamówień publicznych
1. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na:
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg
gminnych,
- Przebudowę świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizację świetlicy wiejskiej w
Hucie, obejmującą swym zakresem: Część II - Modernizację świetlicy wiejskiej w Hucie
oraz Część III - Modernizację świetlicy wiejskiej w Hucie – wykonanie zbiornika na
nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Hucie,
- Modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w
Łąsku Wielkim,
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2. Ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
- Remont nawierzchni dróg gminnych, w tym:
Zadanie 1 – Remont warstw nawierzchni drogi gminnej ulicy Klasztornej w Koronowie
Zadanie 2 – Remont warstw nawierzchni drogi gminnej w Nowym Dworze
- Budowę szaletu miejskiego w Koronowie,
- Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo.
3. Ogłoszono zapytania ofertowe na:
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
polegającego na: Budowie boiska sportowego w Nowym Dworze – fundusz sołecki,
- Wykonanie robót budowlanych polegających na zadaniu inwestycyjnym „Staw we
Wtelnie - zagospodarowanie terenu działki o nr ewidencyjnym 247 we Wtelnie”
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
polegającego na: budowie nowego budynku szkolnego w Wierzchucinie Królewskim,
4. Trwa procedura wyboru wykonawcy zamówienia publicznego na:

- Budowę placów zabaw:
Zadanie 1 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin,
Zadanie 2 – Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec,
Zadanie 3 – Budowa placu zabaw we Wtelnie,
Zadanie 4 – Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
polegającego na: Budowie boiska sportowego w Nowym Dworze – fundusz sołecki,
- Wykonanie robót budowlanych polegających na zadaniu inwestycyjnym „Staw we
Wtelnie - zagospodarowanie terenu działki o nr ewidencyjnym 247 we Wtelnie”.

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski
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