Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
OR-S.0057.10.2021

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa
w okresie międzysesyjnym
(od dnia 28.10.2021 r. do dnia 24.11.2021 r.)
W powyższym okresie Burmistrz Koronowa wydał 15 zarządzeń
Zarządzenia te regulowały szereg zagadnień, począwszy od powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą:
Zadanie 1 .- Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej na działce numer
116 w Więzownie – fundusz sołecki,
Zadanie 2 – Budowa placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących w programie
edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień,
Zadanie 3 – Zakup i montaż piłkochwytów na boisku przy stawie w Tryszczynie –
fundusz sołecki.
Zarządzenia te normowały również kwestie .związane ze zwołaniem zebrania
wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Więzowno
jak również w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Koronowo.
Zarządzenia odnosiły się także do sprawy przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo oraz przyjęcia projektu budżetu na rok 2022.
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.

28 października br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski uczestniczył
w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej.
29 października br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski brał udział
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
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3 listopada br. miałem zaszczyt gościć w Biurze Poselskim Poseł Ewy
Kozaneckiej w Bydgoszczy, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie promesy
z Rządowego Funduszu #PolskiŁad Program Inwestycji Strategicznych na kwotę
7 600 000,00 zł na przebudowę ulicy Ogrodowej w Koronowie.
4 listopada br. w Urzędzie Miejskim miało miejsce wydarzenie online live z Burmistrzem, które miałem przyjemność osobiście poprowadzić.
5 listopada br. uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.
z o.o.
Również 5 listopada br. wraz z moim Zastępcą – Panem Piotrem
Kazimierskim braliśmy udział w uroczystym powitaniu nowego pojazdu
ratowniczo – gaśniczego zakupionego na potrzeby OSP KSRG w Koronowie.
6 listopada br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski dokonał uroczystego
otwarcia Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostw Polski Kadetów w zapasach
w stylu wolnym, odbywających się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Koronowie.
Także 6 listopada br. miałem przyjemność uczestniczyć w Zjeździe
Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Koronowie, które miało miejsce w Ośrodku
Wypoczynkowym „Polonez” w Pieczyskach.
8 listopada br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski uczestniczył
w odbywającym się w Bydgoszczy w Hotelu Campanile szkoleniu z zakresu
dostępności i równości szans dla osób z niepełnosprawnościami „Dostępna
administracja publiczna – szkolenia dla kadry”.
11 listopada br. wraz z Sekretarzem Gminy – Panią Aleksandrą Szews,
moim Zastępcą – Panem Sławomirem Marszelskim oraz moim Zastępcą –
Panem Piotrem Kazimierskim mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystych
Obchodach Święta Niepodległości w Koronowie.
15 listopada br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski uczestniczył
w videokonferencji z udziałem Członków Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz
w sprawie naboru na projekty strategiczne do Programu Regionalnego
„Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza” na lata 2021 – 2027.
17 listopada br. brałem udział w zebraniu wiejskim sołectwa Więzowno,
celem przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa.

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:
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1. Prowadzono
12
postępowań
administracyjnych
w
przedmiocie
zameldowania oraz wymeldowania.
2. Udostępniano dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL
podmiotom prawnym oraz osobom fizycznym – 9 udostępnień.
3. Wydano 50 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.
4. Wykonywano czynności materialno – techniczne prowadzące do zameldowania
bądź wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego dla 61 obywateli polskich
oraz cudzoziemców. Przy zameldowaniu nadano 7 numerów PESEL.
5. Prowadzono rejestr wyborców (na bieżąco aktualizowano Centralny rejestr
informacji dodatkowych na platformie WOW oraz rejestr wyborców w Selwinie).
6. Przygotowano 44 zawiadomienia o zmianach adresowych dzieci uczęszczających
do szkół i przedszkoli.
7. Wykonywano czynności mające na celu korektę zapisów nazw ulic oraz
uzupełnienie brakujących kodów terytorialnych ulic w rejestrze PESEL – dla 338
adresów.

Stanowisko ds. Dowodów osobistych
W okresie międzysesyjnym zostały wykonane następujące zadania:
1. Przyjęto 95 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
2. Wydano 129 dowodów osobistych.
3. Przyjęto 18 formularzy zgłoszeń utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego.
4. Zrealizowano 15 zleceń informacyjnych o unieważnionym dowodzie osobistym
w związku ze zgonem posiadacza.
5. Zrealizowano 9 zleceń o unieważnieniu dowodu osobistego w związku ze zmianą
danych.
6. Wpłynął 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem
osobistym.
7. Wydano 1 powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej
1. W okresie międzysesyjnym na bieżąco rozpatrywano wnioski złożone w sprawach
mieszkaniowych, w tym:
- 11 wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
Koronowo,
- 3 wnioski o zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,
- 2 wnioski w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu w ramach
mieszkaniowego zasobu gminy,
a także udzielano osobom zainteresowanym informacji w sprawach
mieszkaniowych.
2. W dniu 28.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Mieszkaniowej, na
którym omówiono bieżące wnioski w sprawach mieszkaniowych oraz pozytywnie
zaopiniowano dokonanie przydziału 4 lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu
gminy Koronowo, dla osób znajdujących się na wykazie uprawnionych do zawarcia
umowy najmu na czas oznaczony i nieoznaczony na 2021 rok.
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3. Na bieżąco rozpatrywano sprawy związane z utrzymaniem lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, dotyczące niezbędnych inwestycji,
remontów, zakupów oraz umorzeń zaległości czynszowych.

2.

3.

4.

5.

Stanowisko ds. Zdrowia i osób niepełnosprawnych
1. W okresie międzysesyjnym:
- wpłynęło 7 wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Burmistrza
Koronowa,
- wydano 10 decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym,
- wydano 2 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.
W dniu 21.10.2021 r. dla uczestników programu zorganizowano w Urzędzie
Miejskim w Koronowie wykład poświęcony zasadom zdrowego stylu życia,
prewencji upadków i związanych z nimi urazów;
- „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.
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.
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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. Na bieżąco realizowano wnioski w sprawie nałożenia oraz uchylenia świadczeń
rzeczowych i osobistych na rzecz obrony państwa.
4. Trwają prace nad modernizacją i rozbudową gminnego systemu monitoringu
wizyjnego. W tym celu zakupiono nowoczesny rejestrator IP wraz z niezbędnym
osprzętem oraz zlecono wymianę 3 kamer w dotychczasowych lokalizacjach.
5. Prowadzono bieżące prace konserwacyjne i niezbędne naprawy sprzętu
będącego na wyposażeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Koronowie.

Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji
1. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w konkursie „Granty PPGRwsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”
2. Przygotowano i złożono wniosek o
przyznanie pomocy na operację pn.
„Przebudowa i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy
strażackiej na świetlicę wiejską w Gościeradzu” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”.
3. Bieżąca działalność w zakresie aktualizacji stron internetowych i portali
informacyjno – promocyjnych, aktualizacja treści wyświetlanych na monitorach.
4. Koordynowano organizację Obchodów Święta Niepodległości, które odbyły się 11
listopada 2021 r. w Koronowie. Koronowo m.in. włączyło się w ogólnopolską akcję
"Niepodległa do Hymnu".
5. Sprawdzono pod względem formalno - merytorycznym i pod względem
prawidłowości wydatkowania środków z dotacji 2 sprawozdania końcowe
z wykonania zadań publicznych realizowanych w 2021 roku przez organizację
pozarządową i klub sportowy.
6. Przekazano 41 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
7. Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
W ramach bieżąco realizowanych zadań wydziału:
1. Przyjęto 119 deklaracji w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2. Wystawiono 236 upomnień w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, na łączną kwotę 25 871,86 zł.
3. Wystawiono 82 tytuły wykonawcze w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w celu wszczęcia egzekucji, na łączną kwotę 114 956,48 zł.
4. Wysłano 5 pism do Urzędu Skarbowego i Komorników Sądowych,
aktualizujących 34 tytuły wykonawcze z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
5. W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono spotkania w czterech
szkołach podstawowych z terenu Gminy Koronowo. Celem spotkań było
poszerzenie wiedzy dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
6. Wystosowano 5 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).
7. Skontrolowano 5 boksów należących do wspólnoty pod względem
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
8. Wystosowano 1 upomnienie do wykonania obowiązku usunięcia odpadów.
9. Wystosowano 1 zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego.
10. Skontrolowano 23 nieruchomości pod względem prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych.
11. Wystosowano 1 wezwanie o okazanie się aktualną umową na odbiór odpadów
komunalnych.
12. Skontrolowano 1 nieruchomość pod względem posiadania aktualnej umowy
na odbiór odpadów komunalnych.
13. Skontrolowano 1 Rodzinny Ogródek Działkowy (ROD) pod względem
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz, posiadania aktualnej
umowy na odbiór odpadów.
14. Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości gruntowych ozn. : nr 123/45,
nr 123/34 położonych w Wierzchucinie Królewskim, nr 113/2 położonej w
Dziedzinku.
15. Przeprowadzono procedurę przetargową na zbycie nieruchomości gruntowej
ozn. 140/4 położonej w Koronowie.
16. Przygotowano wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17. Przygotowano 4 wnioski o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali
mieszkalnych.
18. Wszczęto procedurę w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemców
tego lokalu.
19. Wydano 2 informacje o naliczeniu opłaty rocznej z tytułu nabycia prawa
użytkowania wieczystego.
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20. Trwa rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach ogłoszonego konkursu 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.
W trakcie naboru wpłynęło łącznie 7 wniosków na udzielenie dotacji celowej
na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.
21. Rozliczono opłaty cmentarne z Zakładem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. za miesiąc październik na kwotę
5.445,00 zł brutto.
22. Wystawiono faktury za zajęcie pasa dróg wewnętrznych w październiku na
łączną kwotę 2.634,37 zł brutto.
23. Przeprowadzono wizję terenową w sprawie bezpieczeństwa rowerzystów na
ścieżce rowerowej przebiegającej przez Okole.
24. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej na
zagospodarowanie terenu pod parking na części działki o nr ewid. 777/16
w mieście Koronowo”
25. Przeprowadzono konserwację pokładu mostu kolejki wąskotorowej w Okolu.
26. Przygotowano 15 umów dzierżaw na działki gminne (cele warzywne, garażowe,
cele rolne itp.),
27. Bieżące wystawianie faktur z tytułu najmu gruntów gminnych (cele warzywne,
garażowe itp.),
28. Rozpatrzono 2 wnioski dotyczące prawa pierwokupu.
29. Ilość wystawionych upomnień (użytk., dzierżawa, uwłaszczenie)
118.
30. Ilość wystawionych zawiadomień o nadaniu numeru
15.
- aktualizacja numeracji i ulic
5.
- nadanie/znoszenie nazw ulic i placów
4.
31. Dzierżawa, użytkowanie, księgowość opłat - sprawy płatności
170.
32. Sprawy związane z umowami dzierżaw, przetargi na dzierżawę
4.
33. Sprawy społecznie użyteczne
3.
34. Opieka nad grobami i miejscami pamięci
:
- przeprowadzone lustracje miejsc pamięci
3.
35. Użytkowanie wieczyste – sprzedaż, kupno, przekształcenie
5.
36. Transport:
a)
Zezwolenie na wykonywanie przewozów
0.
b) Obsługa linii gminnej
2.
c)
Wypisy z zezwoleń
0.
d) Zgody na korzystanie z przystanków
1.
e)
Sprawy bieżące – kursy na liniach autobusowych
20.
37. Sprawozdania finansowe - sprawozdania
8.
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38. Opłata targowa
39. Wykupy gruntów, lokali – sprawy finansowe
40. Powszechny spis ludności i mieszkań – badanie kontrolne

0.
2.
1.

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią
1. Wszczęto

postępowania

w

sprawie

wydania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.:
 „Utworzenie punktu przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działki
o nr ewid. 203/2, obręb Wtelno, gm. Koronowo”.
 „Rewitalizacja

istniejącego

obiektu

historycznego

oraz

budowa

ośrodka

wypoczynkowego w zabudowie wolnostojącej oraz szeregowej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na dz. nr: 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 64/5, Obręb 23, Sokole
Kuźnica”.
 „Remont z rozbudową drenażu głębokiego zlokalizowanego na osuwisku
w Samociążku wzdłuż drogi dojazdowej do Elektrowni Wodnej Koronowo”.
(Działki nr: 129, 139/1, 140, 170/9 Obręb ewidencyjny: 040304_5.0021,
Samociążek).
2. Toczą się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć pn.:


„Budowa ujęcia wód podziemnych na działce nr ewid. 32/3 we Wtelnie”- trwają
ustalenia warunków do wydania decyzji.



„Budowa dwóch elektrowni słonecznych Nowy Jasiniec I oraz Nowy Jasiniec II wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1 o mocy do 2 MW (2x1 MW), obręb
Nowy Jasiniec, gmina Koronowo”- trwają ustalenia warunków do wydania decyzji.



„Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Więzowno-Bytkowice” realizowanego na
terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów, obręb 0028 Więzowno
nr : 7/1, 108, 109/3, 109/5, 114, 115/1, 116, 117, 119/2, 119/3, 119/5, 122/1, 123/1,
125/1, 126/1, 127, 129, 132, 143, 146/1, 146/2, 146/3, 148/1, 149/3, 153/1, 153/2,
154, 156, 157, 161/1, 161/2, 161/3, 162, 163, 164, 165, 166, 167/4, 167/5, 167/6,
167/7, 168, 169/1, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174/1, 175/3, 176, 182/7, 182/13,
182/16, 186/2, 186/3, 241/1, 245, 246/5, 246/6, 247, 250, 252/1, 253/8, 253/9,
254/1, 254/2, 255, 256, 258/2, 258/3, 259/3, 260/1, 260/2, 265/1, 265/2, 265/4, 268,
269, 270, 271 i obręb 0003 Bytkowice nr: 26, 27/1, 29/1, 30, 31, 32, 33/1, 34, 35, 36,
37/1, 37/2, 47/3,73/1,73/2, 77/4, 77/5, gmina Koronowo, powiat bydgoski,
województwo kujawsko – pomorskie” – trwają ustalenia warunków do wydania
decyzji.
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„Realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastruktura
na działkach nr ewid. 488/3, 488/6, 488/8, 488/9, 488/10, 488/11, 488/12, 488/13,
488/14, 488/15, 488/16, 488/17, położonych w Tryszczynie, obręb Tryszczyn, gm.
Koronowo” – trwają uzgodnienia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.



„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”– wydano
postanowienie o obowiązku opracowania raportu.



„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew.
129/9 (obręb 0007) w obrębie ew. Gościeradz, Gmina Koronowo (proj. Gościeradz
Ia) - postępowanie zawieszono do czasu opracowania i przedłożenia raport.



„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 – postępowanie zawieszono do czasu opracowania i przedłożenia
raport.



Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 czerwca 2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.9.2019.2020 dz.nr 985 obręb Koronowo gm. Koronowo dot.
budowy elektrowni fotowoltaicznej „Projekt 1” - trwają uzgodnienia warunków do
wydania decyzji.



Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 czerwca 2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.10.2019.2020, dz.nr 985 obręb Koronowo gm. Koronowo dot.
budowy elektrowni fotowoltaicznej „Projekt 2” - trwają uzgodnienia warunków do
wydania decyzji.



Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 czerwca 2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.11.2019.2020, dz.nr 985 obręb Koronowo gm. Koronowo dot.
budowy elektrowni fotowoltaicznej „Projekt 3” - trwają uzgodnienia warunków do
wydania decyzji.



Zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 czerwca 2020 r.
znak: OŚKZE.6220.2.12.2019.2020, dz.nr 985 obręb Koronowo gm. Koronowo dot.
budowy elektrowni fotowoltaicznej „Projekt 4” - trwają uzgodnienia warunków do
wydania decyzji.
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Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 czerwca 2020 r.



znak: OŚKZE.6220.2.13.2019.2020, dz.nr 985 obręb Koronowo gm. Koronowo dot.
budowy elektrowni fotowoltaicznej „Projekt 5” - trwają uzgodnienia warunków do
wydania decyzji.
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 czerwca 2020 r.



znak: OŚKZE.6220.2.14.2019.2020, dz.nr 1036 obręb Koronowo gm. Koronowo dot.
budowy elektrowni fotowoltaicznej „Projekt 6” - trwają uzgodnienia warunków do
wydania decyzji.
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 czerwca 2020 r.



znak: OŚKZE.6220.2.15.2019.2020, dz. nr 1036 obręb Koronowo gm. Koronowo dot.
budowy elektrowni fotowoltaicznej „Projekt 7”- trwają uzgodnienia warunków do
wydania decyzji.
„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” - wydano postanowienie o obowiązku sporządzenia
raportu.
„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce



nr ew. 129/9 (obręb 0007) w obrębie ew. Gościeradz, Gmina Koronowo (proj.
Gościeradz Ia)”.- postępowanie zawieszono do czasu opracowania i przedłożenia
raport.
„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 bydgoski”.
– wydano postanowienie o obowiązku sporządzenia raport.
„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”

–

wszczęto

postępowanie

z

udziałem

społeczeństwa.
3. Wydano opinię, dotyczącą przedsięwzięcia pn.:


„Budowa miejsca do odnowy psychofizycznej poprzez aktywny wypoczynek
i obserwacje ptaków i przyrody „CzaploSfera” w Tryszczynie, gm. Koronowo, pow.
bydgoski na działce o nr ewid. 399/28 obręb ewid. 040304_5.0027 Tryszczyn”.



„Zakup ładowarki wielofunkcyjnej z akcesoriami oraz przyczepki do transportu
ładowarki w ramach projektu pn.: „Rozwój prowadzonej na terenie LGD „Trzy
Doliny”

działalności

gospodarczej

w

zakresie

projektowania,

zakładania

i całorocznej pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, poprzez zwiększenie
zatrudnienia oraz zakupu wyposażenia”.
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„Budowa budynku gospodarczego – hali magazynowej przeznaczonej na płody
rolne w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej na działce o nr ewid. 38/1
położonej w Buszkowie, obręb Buszkowo, gm. Koronowo”.



„Budowa budynku produkcyjno-magazynowego na działce o nr. ewid. 11/10,
położonej w m. Wtelno, obręb Wtelno, gm. Koronowo



„Budowa budynku inwentarskiego chlewni o obsadzie 22,40,40 DJP wraz
z paszarnią i pomieszczeniem socjalnym oraz wiaty na słomę, sposób utrzymania
zwierząt – na głębokiej ściółce- realizacja inwestycji na działkach o nr ewid.156/2
i141 położonych w m. Stary Jasiniec, obręb Stary Jasiniec gm. Koronowo”.



„Budowa stawu na nieruchomościach ozn. nr ewid. 60 i 61 położonych
w miejscowości Mąkowarsko, obręb Mąkowarsko, gm. Koronowo”.

4. Umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:
„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”- wnioskodawca
wycofał swój wniosek.
5. Wystąpiono do Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy, do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy,
do Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przeprowadzenie w ramach
posiadanych kompetencji badań kontrolnych w zakresie prawidłowości utrzymania
„starego koryta rzeki Brdy” na odcinku Koronowo – Okole, jego zgodności
z wydanym w dniu 06 listopada 2003 r., przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
w Bydgoszczy Elektrowniom Wodnym – Spółce z o. o. w Samociążku, pozwoleniem
wodno-prawnym znak: WSiR-III-6811/3/03/03 na szczególne korzystanie z wód
rzeki Brdy dla potrzeb elektrowni wodnej Koronowo, w celu zachowania
obowiązujących standardów środowiska wodnego”.
6. Wpłynęło 28 spraw dotyczących problematyki zezwoleń na usunięcie drzew
rosnących na terenie Gminy Koronowo. Sprawy, które wpłynęły oraz te, które
wpływają są w bieżącej realizacji.
7. Wpłynęły 34 sprawy dotyczące zgłoszenia wobec zamiaru usunięcia drzew.
8. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na nasadzenie drzew. Nasadzenia aktualnie
w realizacji.
9. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe dotyczące wycinki drzew. Wycinka w trakcie
realizacji.
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10. Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia drzew
bez wymaganego zezwolenia oraz bez zgody posiadacza nieruchomości – Tuszyny.
11. W miarę potrzeb/zgłoszeń sporządzane są protokoły zaewidencjonowania złomów
i wywrotów drzew znajdujących się na działkach stanowiących własność innych
podmiotów.
12. Zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie odebrania psa
właścicielowi
13. Wydano decyzję w sprawie odebrania właścicielowi dwóch psów.
14. Na bieżąco wydawana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących karma
na ich dokarmianie.
15. Na bieżąco nadzorowane jest przekazywanie zwierząt bezdomnych do Schroniska
dla Zwierząt w Bydgoszczy.
16. 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.
17. Trwa weryfikacja wniosków na dotacje celowe ze środków budżetu Gminy
Koronowo na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na ograniczenie 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 muszą spełniać 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. W bieżącym roku wpłynęło
łącznie 76 wniosków.
18. Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i
remontów
oraz
centralnej
ewidencji
emisyjności
budynków
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 554 ze zm.) 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 2022 roku również na stronie www.zone.gunb.gov.pl.
W okresie międzysesyjnym wpłynęło 21 Formularzy A na budynki i lokale
mieszkalne i 0 Formularzy B na budynki i lokale niemieszkalne.
19. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej ankiet inwentaryzujących źródła ciepła.
20. Udzielono odpowiedzi na wniosek o opinię w sprawie klasyfikacji akustycznej
terenu.
21. Wydano 4 zaświadczenia potwierdzające zawarcie umowy dzierżawy na co
najmniej 10 lat.
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22. Wydano 1 zaświadczenie stwierdzające okresy pracy w gospodarstwie rolnym na
podstawie ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie
rolnym do pracowniczego stażu pracy.
23. Trwa wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
w zakresie sprawowania nadzoru nad uprawą konopi włóknistych na terenie
gminy Koronowo.
24. Rozpropagowano, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację dotyczącą pierwszej
edycji wojewódzkiego konkursu pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza
inicjatywa”, którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego. Zgłoszenia
przyjmowane były do 15 listopada br.
25. Trwa współpraca z instytucjami w zakresie dotyczącym rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich.
26. Dokonano 50 zgłoszeń awarii oświetlenia drogowego, z czego do dnia 08
listopada 2021 r. 34 awarie zostały usunięte.
27. Bieżące rozliczanie faktur za energię cieplną i elektryczną.
28. Sukcesywnie wykonywany jest przegląd oświetlenia na terenie gminy Koronowo
29. Przygotowanie informacji dot. wysokości opłaty retencyjnej dla podmiotów
zobowiązanych do ponoszenia przedmiotowej opłaty.
30. Kontynuowanie działań dot. ustalania podmiotów obowiązanych do ponoszenia
opłaty za usługi wodne – zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
31. Kontynuacja

sprawy

dot.

zasypania

zbiornika

wodnego

w

miejscowości

Samociążek.
32. Weryfikacja formalności związanych z likwidacją otworu studziennego nr 1
w miejscowości Sitowiec.
33. Udział w konsultacjach społecznych „stop powodzi”
34. Udział w odbiorze robót wykonanych z dotacji Starostwa Powiatowego
Bydgoszczy przez Gminną Spółkę Wodną – rów melioracyjny w miejscowości
Sitowiec.
35. Przygotowanie pisma do Enea Nowa Energia Sp. z o. o. nt. jakie czynności
w ostatnim czasie został dokonane zgodnie z obowiązkami wynikającymi
z pozwolenia wodnoprawnego.
36. Przygotowanie

pisma

do

Rady

Miejskiej

w

Koronowie,

informującego

o dokonanych oraz planowanych czynnościach związanych z badaniem możliwości
przeprowadzenia rewitalizacji rzeki Brdy.
37. Przygotowanie ponownego pisma do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach w sprawie określenia właścicieli
nieruchomości czerpiących korzyści z rowu melioracyjnego nr 80 w miejscowości
Bytkowice, w celu właściwego utrzymania przedmiotowego urządzenia wodnego.
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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. – zadanie
w trakcie realizacji

2. 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.
3. Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku – podpisano
umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. – zadanie w trakcie realizacji.
4. 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.
5. Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelno – podpisano
umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o.
6. Budowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu – projekt – podpisano umowę
z wykonawcą.
7. Budowa ulicy Igrzyskowej w Samociążku – podpisana umowa z Wykonawcą.
Zadanie zakończone.
8. Wykonanie projektu budowy ulicy Wyczółkowo w Gościeradzu – podpisano
umowę z wykonawcą.
9. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie – zadanie przygotowywane do
procedury przetargowej.
10. Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie – podpisano umowę z Wykonawcą.
Zadanie w trakcie realizacji.
11. Wykonanie projektu drogi Wilcze – Mąkowarsko – podpisano umowę
z Wykonawcą.
12. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Bytkowicach od posesji 21
do posesji 22 – fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą.
13. Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – fundusz sołecki –
podpisano umowę z Wykonawcą.
14. Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działki numer 42 i 147/1 – fundusz
sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą.
15. Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa –
fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą.
16. Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej
i Brzoskwiniowej oraz w ulicach przyległych – projekt – zadanie
przygotowywane do procedury przetargowej.
17. Projekt drogi gminnej działka ewid. nr 39/1 w miejscowości Gogolinek –
podpisano umowę z Wykonawcą.
18. Projekt odwodnienia drogi gminnej w Buszkowie – Kadzionka – zadanie
w trakcie uzgodnień.
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19. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy OSP w Mąkowarsku – zadanie
na etapie postępowania przetargowego.
20. Rozbiórka budynków przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie –
zadanie w trakcie realizacji.
21. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej – podpisano
umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
22. Projekt przebudowy budynku komunalnego w Wiskitnie 44 – zadanie na etapie
uzgodnień w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.
23. Wykonanie projektów drogowych – zadania w trakcie realizacji.
24. Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowarsku na działkę numer 516/2 – fundusz
sołecki – podpisano umowę z wykonawcą.
25. Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym
Jasińcu – fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie
realizacji. Wykonawca złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
o uzyskanie zgłoszenia.
26. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowego
budynku szkolnego w Wierzchucinie Królewskim – podpisano umowę
z Wykonawcą.
27. Budowa placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących w programie
edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień – podpisano
umowę z Wykonawcą. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
28. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – zadanie w trakcie realizacji.
29. Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska – podpisano umowę
powierzenie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Sp. z o.o.
30. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy
Brzoskwiniowej w Koronowie – podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie
w trakcie realizacji.
31. Staw we Wtelnie – podpisano umowę z Wykonawcą.
32. Odwodnienie w Wierzchucinie Królewskim – podpisano umowę powierzenie
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Zadanie w trakcie realizacji.
33. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieczyskach ul. Rysia – projekt – trwa
przygotowywanie dokumentów do projektu. Zostało wybudowane przyłącze
energetyczne.
34. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – podpisano
umowę z Wykonawcą.
35. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Morzewiec –
fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
36. 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.
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37. 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.
38. Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie Królewskim – fundusz sołecki –
podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
39. Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczu – fundusz sołecki – podpisano umowę
z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
40. Budowa lamp solarnych przy ulicy Dworcowej we Wtelnie – fundusz sołecki –
podpisano umowę z Wykonawcą.
41. 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.
42. Rewitalizacja rynku w Koronowie – zadanie w trakcie realizacji.
43. Budowa szaletu miejskiego – zadanie na etapie postępowania przetargowego.
44. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – fundusz
sołecki – zadanie zakończone.
45. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego działka numer 122 w Starym Jasińcu –
fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
46. Budowa placu zabaw we Wtelnie – zadanie zakończone.
47. Obłożenie skarp stawu w Gościeradzu – fundusz sołecki – zadanie w trakcie
realizacji.
48. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Gogolinek –
podpisano umowę z Wykonawcą.
49. Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – fundusz
sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
Wykonawca złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
o uzyskanie zgłoszenia.
50. Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej na działce numer 116
w Więzownie – fundusz sołecki – zadanie na etapie postępowania
przetargowego.
51. Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie – podpisano umowę z Wykonawcą.
Zadanie w trakcie realizacji.
52. 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).
53. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu – zadanie na etapie
postępowania przetargowego.
54. Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – fundusz sołecki
– zadanie w trakcie realizacji.
55. Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec – fundusz sołecki – zadanie
w trakcie realizacji.
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56. Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – fundusz sołecki – podpisano
umowę z Wykonawcą.
57. Zakup i montaż piłkochwytów na boisku przy stawie w Tryszczynie – fundusz
sołecki – zadanie na etapie postępowania przetargowego.
58. Została wydana 1 opinia w sprawie podziału nieruchomości.
59. Zarejestrowano 42 Akty Notarialne, które zostały przekazane do tutejszego
urzędu przez Kancelarie Notarialne.
60. Burmistrz wydał 7 decyzji, w których ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z jej podziałem w kwocie 16.620,00 zł.
61. Burmistrz wydał 4 decyzje, w których ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej
– sieci kanalizacyjnej w Samociążku w kwocie 4.740,00 zł.
62. Burmistrz wydał 6 decyzji w których ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej
– sieci wodociągowej w Morzewcu w kwocie 15.180,00 zł.
63. Toczą się 3 postępowania celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej
– sieci wodociągowej w ulicy Konwaliowej.
64. Zostało wszczętych 5 postępowań w celu ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.
65. Wydano 54 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
66. Wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
67. Wpłynęło 13 wniosków o wydanie decyzji warunków zabudowy.
68. Wpłynął 1 wniosek o zmianę decyzji warunków zabudowy.
69. Wydano 8 decyzji o warunkach zabudowy.
70. Wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
71. Wpłynęły 3 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
72. 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.).
73. 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.).
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- 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:
- 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 placów zabaw:
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
pn.: Budowa placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej
w Koronowie – projekt.
2. Ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
- Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Wilczu.
- Wykonanie robót budowlanych polegających na:
Zadanie 1 – Zagospodarowaniu terenu placu przy świetlicy wiejskiej na działce nr
116 – fundusz sołecki,
Zadanie 2 – Budowie placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących
w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień,
Zadanie 3 – Zakupie i montażu piłkochwytów na boisku przy stawie w Tryszczynie –
fundusz sołecki.
3. Ogłoszono zapytania ofertowe na:
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
polegającego na: „Budowie placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul.
Bydgoskiej w Koronowie - projekt”.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
polegającego na: „Zagospodarowaniu terenu w parku Grabina - projekt”.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: „Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Samociążku –
fundusz sołecki”.
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy OSP w Mąkowarsku.
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE PODJĘTYCH NA XLVII
SESJI RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE W DNIU 27.10.2021 R.
OR-RM.0008.3.2021

Lp.

1.

2.

3.

4.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

Wykonanie

zmieniająca uchwałę w sprawie
Uchwała
XLVII/399/21 27.10.2021 uchwalenia Wieloletniej Prognozy
zrealizowana
Finansowej Gminy Koronowo

XLVII/400/21 27.10.2021

XLVII/401/21 27.10.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Koronowo na rok 2021

Uchwała
zrealizowana

zmieniająca uchwałę w sprawie
Statutu Gminy Koronowo

Uchwała
zrealizowana

w sprawie określenia zasad
udzielania i rozliczania dotacji ze
środków budżetu gminy na
dofinansowanie inwestycji
Wchodzi w
związanych z budową
XLVII/402/21 27.10.2021
życie z dniem
przydomowych oczyszczalni
01.01.2022 r.
ścieków, z budową sieci
wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz z
modernizacją studni głębinowych
w sprawie wniesienia wkładu
finansowego do spółki z
ograniczoną
odpowiedzialnością
XLVII/403/21 27.10.2021
pod firmą Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie Sp. z o.o.

Uchwała
zrealizowana

6.

w sprawie nabycia w drodze
przetargu przez Gminę Koronowo
nieruchomości gruntowej XLVII/404/21 27.10.2021
działki ewidencyjnej nr 317/57
położonej na terenie miasta
Koronowo

W trakcie
realizacji

7.

w sprawie nieodpłatnego
przejęcia przez Gminę Koronowo
nieruchomości
gruntowej- działki
XLVII/405/21 27.10.2021
ewidencyjnej nr 73/1 położonej w
Łąsku Wielkim gm. Koronowo

5.

W trakcie
realizacji
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8.

w sprawie nieodpłatnego
przejęcia przez Gminę Koronowo
nieruchomości gruntowychXLVII/406/21 27.10.2021 działek ewidencyjnych nr 58/89,
58/90 i 58/91 położonych na
terenie miasta Koronowo

9.

w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie
nieruchomości
gruntowej XLVII/407/21 27.10.2021
działki ewid. nr 102/13 położonej
w Samociążku, gm. Koronowo

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
10.
XLVII/408/21 27.10.2021
przestrzennego w części
obrębów M. Koronowo, Stary
Jasiniec i Nowy Jasiniec

W trakcie
realizacji

w sprawie rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Miejsko - Gminnego
11.
XLVII/409/21 27.10.2021 Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koronowie

Uchwała
zrealizowana

12.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
bezczynność Burmistrza
XLVII/410/21 27.10.2021
Koronowa

Uchwała
zrealizowana

13.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
bezczynność Burmistrza
XLVII/411/21 27.10.2021
Koronowa

Uchwała
zrealizowana

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski
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