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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018
roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności uwzględniając realizację:
- polityk, programów i strategii,
- uchwał rady miejskiej,
- budżetu obywatelskiego.
Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja,
odpowiada Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, a jego rozpatrzenie następuje podczas
sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Burmistrzowi, dlatego też przeprowadza się je w terminie do
30 czerwca.
Natomiast zgodnie z § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca
2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie
ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do
właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji Rada Miejska
w Sianowie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. do dnia
29 sierpnia 2020 r.
Z uwagi, iż Rada Miejska w Sianowie rozpatrzy raport o stanie Gminy Sianów
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów, rozpatrzenie raportu
również nastąpi do dnia 29 sierpnia 2020 r.
W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni, a także
mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być
przedstawiany raport o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Sianowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami osób. Liczba
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.
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Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem
Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania
Rada Miejska w Sianowie podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu Rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.
Przedkładany raport został opracowany w sposób rzetelny, przemyślany
i kompleksowy. Dzięki temu możliwe stanie się sformułowanie trafnych wniosków
dotyczących obecnej sytuacji w gminie, ale też szans i działań, które mogą zostać
zrealizowane w przyszłości.
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CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE
GMINA SIANÓW
gmina miejsko-wiejska
powiat koszaliński
województwo zachodniopomorskie

liczba mieszkańców na koniec 2019 roku: 13 573

OBECNE WŁADZE GMINY
Burmistrz:

Maciej Berlicki

Zastępca Burmistrza:

Marcin Posmyk

Sekretarz:

Henryk Lubocki

Skarbnik:

Anna Kosecka

Radni:
Danielewicz Andrzej
Gostyńska Magdalena
Gnacińska Halina
Grzywacz Marcin
Kalicki Daniel
Kowalczyk Grzegorz
Kulesza Sebastian
Lewandowski Maciej
Machała Janusz - przewodniczący Rady
Mokrzycki Jan
Nowak Marta
Przygudzki Tomasz
Socha Ryszard
Topolska Katarzyna
Zimnowłocki Włodzimierz
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ZADANIA I UPRAWNIENIA BURMISTRZA
Kompetencje Burmistrza dzielą się na dwa ważne obszary. Z jednej strony jest
organem wykonawczym gminy, który zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym odpowiada za wykonywanie uchwał rady gminy. Ponadto
liczne przepisy w ustawach i rozporządzeniach szczegółowo określają zakres zadań
realizowanych przez Burmistrza. Należą do nich w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
2) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) określanie sposobu wykonywania uchwał;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) wykonywanie budżetu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.
Burmistrz odpowiada również za gospodarkę finansową gminy.
Wśród jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie wskazuje się:
1) przygotowanie projektu budżetu gminy;
2) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
3) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach
polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych;
4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w zakresie, do którego
posiada upoważnienie;
5) dbałość o uzyskiwanie dochodów oraz podejmowanie decyzji o wydatkowaniu
środków.
Z drugiej strony Burmistrz kieruje również bieżącymi sprawami gminy
i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest także zwierzchnikiem służbowym w stosunku do
pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
a w przypadkach niecierpiącym zwłoki może wydawać przepisy porządkowe w formie
zarządzenia.
Przedkładany raport o stanie gminy stanowi systematyczną informację dla Rady
Miejskiej w Sianowie oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym
zakresie przez cały 2019 rok.
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CZĘŚĆ II. DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA W 2019 ROKU
REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
Część zadań Burmistrza w 2019 roku związana była z realizacją i wdrożeniem
działań zaplanowanych w dokumentach o charakterze programowym i strategicznym.
Spośród uchwał Rady Miejskiej w Sianowie stanowiących o kierunkach realizacji
lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę
na strategię rozwoju lokalnego, która określa najważniejsze zamierzenia i cele Gminy
w dłuższym okresie.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Sianów do roku 2020 generalny
kierunek rozwoju Gminy zgodny jest z celem, jakim jest

„wykreowanie
prężnego
ośrodka
społeczno-gospodarczego
zapewniającego mieszkańcom odpowiednie warunki życia, rozwoju
i aktywności, pozostając miejscem atrakcyjnym dla turystów i otwartym na
inwestorów”.
Odnosząc się do powyższej wizji, Gmina Sianów posiada cztery główne kierunki
i priorytetowe obszary działania, zdefiniowane jako cele strategiczne.
Cel 1. Zwiększenie dostępu do edukacji i włączenie społeczne:
- wzmocnienie i usprawnienie oferty edukacji formalnej oraz pozaformalnej,
umożliwiającej zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy,
- poprawa jakości i dostępu do usług socjalnych wspierających
rozwiązywanie problemów społecznych,
Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej:
- wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności,
- tworzenie warunków do powstawania stabilnych miejsc pracy,
- wykorzystanie walorów inwestycyjnych,
Cel 3. Rozwój kultury, sportu i rekreacji:
- konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego,
- wspieranie rozwoju kultury i tożsamości mieszkańców,
- rozwój oferty rekreacyjno-sportowej,
- rozwój aktywnych form turystyki oraz przestrzeni turystycznej,
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Cel 4. Rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie środowiska
naturalnego:
- wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii,
- zwiększenie efektywności wykorzystania oraz produkcji energii ze źródeł
odnawialnych,
- poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej,
- wspieranie kompetencji cyfrowych.
W związku z powyższymi celami, Gmina Sianów w 2019 roku realizowała różne
programy i strategie. Najwięcej z nich dotyczyło pomocy społecznej, następnie ochrony
środowiska. Informacje o politykach, programach i strategiach realizowanych przez
Gminę Sianów w 2019 roku wymieniono w poniższej tabeli.
Tabela nr 1: Wykaz realizowanych polityk, strategii i programów.
Lp.
Nazwa dokumentu
Obszar
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Sianów na lata ogólny
1
2015-2020
Studium uwarunkowań i kierunków
Planowanie przestrzenne
2
zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Sianów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta ochrona środowiska
3
Sianów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2024
Program usuwania azbestu i wyrobów
ochrona środowiska
4
zawierających azbest z terenu Gminy Sianów na
lata 2016-2032
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
ochrona środowiska
5
Sianów na lata 2015 do 2020 z perspektywą do
2023 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
ochrona środowiska
6
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy i miasta Sianów na rok 2019
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta
rewitalizacja
7
Sianów na lata 2017-2023
8
Program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
pomoc społeczna
Strategia Rozwiązywania Problemów
pomoc społeczna
9
Społecznych Gminy i Miasta Sianów na lata
2016-2020
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie pomoc społeczna
10
Sianów na lata 2017-2019
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

Gminny Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Sianów
Gminny Program „Z szacunkiem dla złotówki”
Program „Posiłek w szkole i w domu”
Program „Prac społecznie użytecznych”
Projekt „Równość szans w Gminie Sianów”
Projekt „Gotowi na zmiany”
Projekt socjalny „Dzieciak”
Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy
zastępczej”
Program „Opieka wytchnieniowa”
Program "Opieka 75+"
Program „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”
Program „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych”
Program „Senior +”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019
Program zdrowotny „Szóstka na szóstkę”
Program Współpracy Gminy i Miasta Sianów
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy
i Miasta Sianów na lata 2016-2019

pomoc społeczna
pomoc społeczna

pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna
ochrona zdrowia

ochrona zdrowia
sektor pozarządowy

ochrona zabytków

1. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Sianów na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Sianów na lata 2015-2020 została przyjęta
Uchwałą nr XVIII/105/2016 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 stycznia 2016 roku
i stanowi podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, określający
obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju prowadzonej w przestrzeni Gminy.
W 2019 roku zgodnie z zakresem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji
w okresie obowiązywania strategii rozwoju zakończono m. in. budowę wodociągu
magistralnego na trasie Sianów-Osieki, rozbudowano ujęcie wody wraz ze stacją
uzdatniania wody w Sianowie oraz wodociągiem magistralnym na trasie Sianów Osieki, wybudowano i przebudowano chodniki we wsi Mokre, w Siecieminie
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i Węgorzewie Koszalińskim, zmodernizowano drogi gminne oraz przebudowano drogę
powiatową na trasie Kawno-Sieciemin oraz zapewniono funkcjonowanie Dziennego
Domu i Klubu Senior+ w Sianowie.
2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy i Miasta Sianów
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
i Miasta Sianów jest dokumentem określającym politykę przestrzenną Gminy i Miasta
Sianów, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Obecnie
obowiązujące Studium zostało przyjęte Uchwałą nr XXXIX/229/01 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 14 lipca 2001 roku. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Spośród działań zasługujących na uwagę należy wskazać, że w 2019 roku Uchwałą
XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 24 września 2019 r. przystąpiono do
sporządzenia zmiany Studium dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym
Sowno, Ratajki, Węgorzewo Koszalińskie, Osieki, Karnieszewice, nr 3 i nr 6 miasta
Sianów, którego celem jest zmiana przeznaczenia terenów, a także ustalenia tekstowe
zawarte w obowiązującym Studium dotyczące gospodarki wodno-ściekowej.
3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Obowiązujący aktualnie Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Sianów
na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 został przyjęty
Uchwałą Nr XLV/280/2017 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 października 2017 roku
na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
Prawo ochrony środowiska zobowiązuje organy wykonawcze województw,
powiatów i gmin do sporządzenia programów ochrony środowiska, jako realizację
polityki ochrony środowiska państwa. W myśl zapisów art. 18 ust. 2 ww. ustawy,
w celu efektywnej realizacji polityki ochrony środowiska na szczeblu lokalnym, organ
wykonawczy gminy co 2 lata sporządza i przedkłada radzie gminy raport z wykonania
programu ochrony środowiska.
Dokument określa i systematyzuje działania środowiskowe, niezbędne do poprawy
jakości życia mieszkańców i stanu środowiska na terenie Gminy oraz przyczynia się
do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy.
Do jego głównych celów zaliczono m. in. poprawę jakości powietrza na terenie
Gminy, ograniczanie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł niskiej emisji,
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poprawę efektywności energetycznej budynków, termomodernizację budynków
mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, ograniczenie natężenia hałasu wzdłuż ciągów
komunikacyjnych, ograniczenie ilości odpadów trafiających bezpośrednio na
składowisko oraz zmniejszenie uciążliwości odpadów, likwidację azbestu, promocję
walorów przyrodniczych i zrównoważony rozwój turystyki czy zwiększenie wsparcia dla
jednostek straży pożarnych.
Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 3 ustawy, po przedstawieniu raportu radzie gminy
i jego przyjęciu, jest on przekazywany przez organ wykonawczy gminy (Burmistrz
Gminy i Miasta Sianów) do organu wykonawczego powiatu tj. Starosty Koszalińskiego.
Poprzedni raport z wykonania programu ochrony środowiska został przyjęty
Uchwałą Nr XLIII/270/2017 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 sierpnia 2017 roku i
obejmował lata 2015-2016, natomiast raport przyjęty Uchwałą Nr XLIV/397/18 Rady
Powiatu Koszalińskiego z dnia 25 października 2018 roku obejmował lata 2015-2017.
4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Sianów na lata 2016-2032
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sianów
na lata 2016-2032 stanowi element realizacji celu zapisanego w Programie
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKzA) w postaci stopniowego
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu kraju na szczeblu lokalnym z obszaru Gminy i Miasta Sianów.
Do głównych zadań Programu należą zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców
na temat azbestu, jego bezpiecznego użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia
społecznego na nielegalne zachowania związane z azbestem - nieuprawniony
demontaż i wyrzucanie odpadów m. in. do lasów), stworzenie właściwych warunków
do wdrożenia obowiązujących przepisów prawnych oraz dobrych praktyk związanych
z wyrobami azbestowymi, zachęcenie mieszkańców do udziału w Programie poprzez
wykorzystanie potencjalnej możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków
pomocowych UE dzięki zapisom w RPO na lata 2014 – 2020, stworzenie sprzyjających
warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym okresie działania Programu,
kompleksowe zorganizowanie usuwania azbestu i koordynacja robót budowlanych
koniecznych do zakończenia procesu wymiany pokryć na bezazbestowe.
Docelowym założeniem Programu jest oczyszczenie obszaru gminy z wyrobów
zawierających azbest do roku 2032, a jego realizacja wpłynie znacząco na polepszenie
jakości powietrza, a tym samym zwiększy komfort życia w gminie, poprawiając stan
środowiska naturalnego.
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Cele Programu są osiągane poprzez realizację zadań finansowanych ze środków
prywatnych i publicznych, w tym w dużej mierze ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW). Program
dotyczący usuwania azbestu z terenu Gminy Sianów, wraz z inwentaryzacją wyrobów
zawierających azbest, jest niezbędnym dokumentem pozwalającym Gminie na
wnioskowanie o środki zewnętrzne na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu.
Inwentaryzacja zawierająca informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania
wyrobów azbestowych na terenie Gminy i Miasta Sianów została przeprowadzona
w roku 2010 i 2016 i jest corocznie aktualizowana o nowe wpisy, zgłaszane przez
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy.
W roku 2019 realizowano zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych
z terenu Gminy ze środków pochodzących z WFOŚiGW oraz częściowo z budżetu
Gminy. W ramach przedmiotowego zadania usunięto 39,52 Mg (1 Mg oznacza 1 tonę)
azbestu z dachów i ścian budynków prywatnych. Z dotacji skorzystało
17 beneficjentów. Koszt realizacji zadania wyniósł 24.743,87 zł, z czego
dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 15.808,00 zł.
5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sianów na lata 2015 do 2020
z perspektywą do 2023 roku
Kolejnym programem jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Sianów
na lata 2015-2023 z perspektywą do 2023, który został przyjęty Uchwałą
nr XX/118/2016 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 24 lutego 2016 roku. Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Sianów jest dokumentem strategicznym wyznaczającym
główne cele, kierunki działań oraz plany i harmonogramy ich realizacji w zakresie
podnoszenia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym również
gazów cieplarnianych.
Realizacja powyższych założeń przybliży Polskę do osiągnięcia celów określonych
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a także do poprawy stanu
środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy.
Zgodnie z programem w ubiegłym roku modernizowano drogi gminne oraz
zrealizowane zostało zadanie „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do
przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, w ramach którego
przebudowano drogę powiatową na trasie Kawno-Sieciemin. Ponadto dodatkowo
w 2019 roku pozyskano środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych na
przebudowę drogi gminnej w m. Skwierzynka.

Strona | 13

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2019
W roku raportowanym realizowany był również, przyjęty Uchwałą Nr VII/48/2019
Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lutego 2019 roku „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta
Sianów na rok 2019”.
Celem programu było zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, zapewnienie
schronienia dla wolnożyjących kotów poprzez ustawianie domków na terenie Gminy,
zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez sterylizację psów
i kotów oraz usypianie ślepych miotów, propagowanie ograniczania i kontroli
rozrodczości zwierząt domowych, edukacja mieszkańców na temat zasad
humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt
domowych oraz przeprowadzanie wyłapywania bezdomnych psów z terenu Gminy.
W 2019 r. Gmina Sianów miała podpisaną umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Sianowie na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
i transport do schroniska oraz umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.
Około 100 kotów na terenie Gminy było dokarmianych przez społecznych
opiekunów. Natomiast 27 psom zapewniono opiekę poprzez szczepienia, leczenie,
sterylizację/kastrację, z czego 5 trafiło do schroniska dla bezdomnych zwierząt na
podstawie zawartej umowy. Wykonano 27 zabiegów sterylizacji kotów, 3 zabiegi
kastracji kotów, a 25 kotów zostało objętych leczeniem w postaci odrobaczania,
szczepienia i innych.
W związku z opieką (w tym zakup karmy, bud), wyłapywaniem i umieszczaniem
bezdomnych zwierząt w schronisku Gmina poniosła koszty w wysokości 62.052,50 zł.
7. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023
Kolejną realizowaną strategią jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta
Sianów na lata 2017-2023. Dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej
w Sianowie nr XLI4/277/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia
Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023 (LPR) oraz
zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie nr XLIX/322/2018 z dnia 29 stycznia
2018 roku.
Lokalny Program Rewitalizacji to strategiczny dokument opracowany, przyjęty
i koordynowany przez Gminę. Jego celem jest m. in. poprawa jakości życia
mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym na terenach
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zdegradowanych oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa
jakości środowiska. Wskazane są w nim kierunki działań oraz mechanizmy włączania
społeczności lokalnej w proces rewitalizacji. W roku raportowanym zgodnie ze
strategią przebudowano i rozbudowano budynek Biblioteki Publicznej na Centrum
Turystyczne w Osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
w Gminie, a także kontynuowano działalność Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu
Senior+ w Sianowie.
8. Programy społeczne
8.1 Program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Zasady funkcjonowania programu określa ustawa o Karcie Dużej Rodziny (KDR)
z dnia 5 grudnia 2014 roku, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2015 roku.
W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument
zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom, z co najmniej trojgiem dzieci, bez
względu na dochód w rodzinie.
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie o KDR. Od tego
dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny, według nowych zasad mogą ubiegać się nie
tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci
spełnia warunki do przyznania karty, ale również rodzice i małżonkowie rodziców,
którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu
na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Tabela nr 2: wybrane dane dotyczące ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w Gminie
Sianów.
Wskaźnik
Łącznie
Liczba rodzin, które w ww. okresie złożyły wniosek
24
o Kartę Dużej Rodziny
Liczba przyznanych w ww. okresie duplikatów Karty
1
Dużej Rodziny
Liczba wniosków w ww. okresie o przyznanie
12
dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny
Łączna liczba rodzin korzystających
z Karty Dużej Rodziny (stan na dzień 31 grudnia
192
2019 roku):
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8.2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy i Miasta Sianów lata 2016-2020
Uchwałą Nr XX/114/2016 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 24 lutego 2016 roku
przyjęta została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta
Sianów lata 2016-2020. Podstawowym celem Strategii jest poprawa sytuacji społecznej
mieszkańców Gminy i Miasta Sianów oraz polepszenie poziomu życia mieszkańców
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju Gminy. Na jej podstawie
realizowane były programy takie jak Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie
Sianów na lata 2017-2019, Gminny Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020 oraz Gminny Program „Z szacunkiem dla złotówki”.
8.3 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata 2017-2019
Uchwałą Nr XXXVI/237/2017 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 kwietnia 2017
roku został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata
2017-2019. Podstawą do tworzenia i realizacji programu są zapisy wynikające
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
które określają zarówno zasady jak i formy pomocy rodzinom mającym trudności
w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Celem głównym programu na terenie Gminy Sianów jest tworzenie
i rozbudowywanie zintegrowanego systemu pomocy w zakresie wspierania rodzin
z wykorzystaniem zarówno zasobów kadrowych jak i istniejącej bazy instytucjonalnej.
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sianów był realizowany zgodnie
z założeniami zawartymi w celach szczegółowych. Rok ubiegły to rok drugiej edycji
projektu socjalnego „Dzieciak”, który w okresie przejściowym tj. do czasu stworzenia
ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci pełni funkcję „bezpiecznego miejsca” poprzez
świetlice działające na terenie Gminy i Miasta Sianów. W tym przypadku środki na
realizację zadań pochodziły z tzw. „kapslowego”. Program był realizowany na postawie
porozumienia przez dwie jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sianowie oraz Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Sianów.
Wiodącym przesłaniem dla programu było zminimalizowanie negatywnych
skutków sytuacji kryzysowych w rodzinach oraz poprawa ich funkcjonowania, w tym
ograniczenie zjawiska umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
Szczegółowy opis zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Sianów na lata 2017-2019 znajduje się w poszczególnych rozdziałach i działach
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sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sianowie za rok 2019.
8.4 Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych został przyjęty
Uchwałą rady Miejskiej w Sianowie Nr XX/214/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku (na lata
2016 – 2022). Celem Programu jest tworzenie systemu wsparcia umożliwiającego
przywrócenie osób niepełnosprawnych do aktywnego życia rodzinnego i społecznego.
Wyrównując szanse przyczynia się do likwidacji barier architektonicznych
i komunikacyjnych, zwiększa dostęp do edukacji, usług medycznych i rehabilitacyjnych,
wpiera działania o charakterze integracyjnym. Wszystkie działania zaplanowane
w Programie skierowane są do osób niepełnosprawnych legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności (niezależnie od organu wydającego orzeczenie).
Z różnorodnych form wsparcia korzystały zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.
Wiodące wsparcie skierowane było na pomoc w dostępie do zabiegów
rehabilitacyjnych (43.850,00 zł). Specyfiką tych potrzeb są ich adresaci tj. osoby
obłożnie chore, częściowo lub całkowicie sparaliżowane oraz wymagające
specjalistycznych zabiegów, których nie ma w katalogu zabiegów świadczonych
w ramach rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców w budynku Przychodni Zdrowia.
Istotnym wsparciem dla niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy była częściowa
refundacja kosztów dojazdów na badania kontrolne lub hospitalizację (7.866,00 zł).
Powrót do sprawności bądź złagodzenie skutków niepełnosprawności pozostaje
podstawowym celem udzielanego wsparcia w ramach Programu. Na podkreślenie
zasługuje tu fakt, iż Gminny Program działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest
w całości finansowany ze środków własnych Gminy. Nieodłączną częścią Programu
pozostaje niezmiennie Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, gdzie
codziennie można uzyskać wiedzę na temat istniejących programów i projektów
wspierających osoby niepełnosprawne. To miejsce, gdzie również można uzyskać
pomoc w wypełnieniu dokumentów, wniosków i formularzy, na podstawie których
udzielana jest pomoc. W sytuacjach uniemożliwiających osobiste przybycie do
Ośrodka, właściwy pracownik jest oddelegowany do załatwienia sprawy w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wśród 58 osób niepełnosprawnych objętych
wsparciem finansowym programu - 19 to dzieci. W 2019 roku z powodu choroby
nowotworowej z pomocy finansowej programu skorzystało 9 osób.
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8.5 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sianów
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Sianów realizowany jest w oparciu o cele określone
w dokumencie. Sprawne funkcjonowanie gminnego systemu zakłada koordynację
i spójność działań, w tym sprawny i szybki przepływ informacji między partnerami –
jednostką pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policją,
instytucjami oświaty, kultury, sportu, organizacjami pozarządowymi i innymi
zajmującymi się przemocą w rodzinie.
Pełna realizacja wyznaczonych celów jest w dużej mierze uzależniona od stopnia
zaangażowania podmiotów tworzących system wsparcia. Program jest realizowany
przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny przy znacznym zaangażowaniu MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie działa przy MGOPS w Sianowie. Jego głównym zadaniem jest
diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym lub dotkniętym przemocą. Do zdań dodatkowych Zespołu
należy upowszechnianie informacji o organach, instytucjach i osobach udzielających
pomocy zarówno w miejscu zamieszkania, środowisku lokalnym jak i poza nim (np.
niebieska linia).
W 2019 roku do przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
wpłynęło 30 formularzy „Niebieskiej Karty” z czego 23 złożonych przez funkcjonariuszy
Policji, 4 przez pracownika socjalnego MGOPS w Sianowie i 3 przez inne uprawnione
podmioty. Przewodnicząca Zespołu powołała do pracy z osobą, co do której istnieje
podejrzenie, że doznaje przemocy oraz z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że
stosuje przemoc - 20 grup roboczych. Prowadzono monitoring także w środowiskach,
w których Niebieskie Karty zostały założone w poprzednich latach.
8.6 Gminny Program „Z szacunkiem dla złotówki”
Gminny Program „Z szacunkiem dla złotówki” to autorski program zespołu MGOPS
w Sianowie. Był adresowany do osób objętych wsparciem finansowym, niezależnie od
rodzaju i źródła finansowania. Chodzi tu o osoby i rodziny, wobec których istnieje
podejrzenie o marnotrawienie przyznanych świadczeń lub o nieracjonalne
wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
Program był narzędziem służącym tworzeniu systemu skutecznej pomocy na
terenie całej gminy z wykorzystaniem istniejących podmiotów prowadzących
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działalność handlową lub usługową. Realizacja świadczeń odbywała się w trzech
formach:
1) w ramach kontraktu socjalnego (gospodarowanie budżetem domowym we
współpracy z pracownikiem socjalnym i/lub asystentem rodziny (prowadzenie książki
dochodów i wydatków),
2) zakup kontrolowany – realizacja zakupów w asyście pracownika socjalnego i/lub
asystenta rodziny,
3) zamienny pieniądz – talon wartościowy.
Celem głównym programu było zapobieganie dysfunkcjom rodziny
i przeciwdziałanie zjawiskom społecznie niepożądanym poprzez rozwój profilaktyki,
zapobieganie marnotrawieniu świadczeń oraz poprawa funkcjonowania osób i rodzin
w ich naturalnym środowisku.
8.7 Program „Posiłek w szkole i w domu”
W 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie realizował
także wieloletni program rządowy pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu
na lata 2019-2023 jest wsparcie gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia
posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów
dotkniętych wciąż wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich.
Realizacja programu przede wszystkim skierowana była do dzieci i młodzieży
szkolnej, poprzez finansowanie gorącego posiłku w stołówce, bursie lub w internacie.
Dodatkowo rodzice wychowujący dzieci w wieku szkolnym (klienci pomocy społecznej)
mogli skorzystać ze wsparcia finansowego w okresie wakacji.
W stosunku do osób dorosłych program realizowany był głównie w formie
finansowej i był adresowany przede wszystkim do osób bezrobotnych,
niepełnosprawnych i przewlekle chorych (przy spełnieniu warunków, o których mowa
w programie i art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Część świadczeń została
zrealizowana w formie gorącego posiłku w lokalu gastronomicznym (bar).
8.8 Program „Prac społecznie użytecznych”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie realizował program „Prac
społecznie użytecznych”. Zadania związane z realizacją programu to przede wszystkim
rekrutacja osób spełniających warunki do uzyskania skierowania - osoba bezrobotna,
zarejestrowana w PUP Koszalin, posiadająca odpowiedni profil bezrobotnego, będąca
klientem pomocy społecznej, zamieszkująca w pobliżu lub na terenie, gdzie prace mają
być wykonywane.
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W ramach tych zadań MGOPS wydatkował kwotę 40.876,12 zł. Liczba osób
skierowanych do prac społecznie użytecznych w 2019 roku wyniosła 50 osób.
8.9 Projekt „Równość szans w Gminie Sianów”
Projekt „Równość szans w Gminie Sianów” był adresowany do osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i marginalizacją, a przede wszystkim do klientów Ośrodka
Pomocy Społecznej.
W ramach projektu realizowane były różne formy aktywnej integracji i pracy
socjalnej z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
zdrowotnym i zawodowym.
Wsparciem projektu zostało adresowane łącznie do 100 osób. Kompleksowe
wsparcie polegało na objęciu uczestników projektu: warsztatami stacjonarnymi,
kursami, zajęciami grupowymi realizowanymi podczas wyjazdów i zajęciami
indywidualnymi wynikającymi z indywidualnych potrzeb uwzględnionych
w realizowanych kontraktach socjalnych.
Projekt został dofinansowany w kwocie 1.360.000,00 zł ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, a wartość projektu to 1.600.000,00 zł.
8.10 Projekt „Gotowi na zmiany”
Projekt „Gotowi na zmiany” to przedsięwzięcie, które uzyskało wsparcie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki zaplanowanym
i wprowadzonym zmianom na poziomie MGOPS-u możliwe było rozdzielenie zadań
w sposób, który wyraźnie oddzielił pracę socjalną od świadczeń finansowych
i świadczonych usług.
Działania realizowane w ramach projektu kierowane były bezpośrednio do
pracowników Ośrodka i były związane z podnoszeniem ich kompetencji (szkolenia,
doradztwo, superwizje itp.).
W ramach projektu obsługa klientów została usprawniona dzięki odpowiedniemu
dostosowaniu dotychczasowych pomieszczeń oraz adaptacji nowych (np. oświetlenie,
ogrzewanie) i organizacji miejsc pracy (m. in. relokacja pracowników, wyposażanie
w sprzęt niezbędny do pracy).
8.11 Projekt socjalny „Dzieciak”
Projekt socjalny „Dzieciak” był adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.
Wykorzystując zlokalizowane na terenie Gminy Sianów świetlice, realizowany był
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najważniejszy cel jakim było wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci
i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych
poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami
edukacyjnymi i profilaktycznymi.
Korzystanie z działań zaproponowanych w ramach zajęć w świetlicy było
dobrowolne i nieodpłatne, a warunkiem uczestniczenia w zajęciach świetlicowych była
pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
Przesłankami uzasadniającymi korzystanie z zajęć były problemy opiekuńczowychowawcze, niewydolność rodzicielska, problemy z nauką. Źródłem finansowania
działań w ramach projektu były środki z budżetu Gminy Sianów.
8.12 Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”
Celem programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” było
wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju systemu wspierania rodzin,
w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.
Program umożliwiał podejmowanie przez samorządy działań, które służyły
wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu
zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak
najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej.
Ponadto umożliwiał realizację zadań przez asystenta rodziny określonych
w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program finansowany był ze
środków budżetu państwa.
8.13 Program „Opieka wytchnieniowa”
Program „Opieka wytchnieniowa” do projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Dotyczył członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Celem opieki wytchnieniowej było odciążenie opiekunów m. in. poprzez
zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub
zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskali czas dla siebie. W roku
2019 został ustalony maksymalny limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej dla
członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą
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niepełnosprawną. Zadanie finansowane było w 20% ze środków Gminy Sianów i 80%
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W 2019
roku z programu skorzystało łącznie 12 rodzin, a wartość projektu to 31.461,52 zł,
w tym dofinansowanie w kwocie 24.699,08 zł.
8.14 Program "Opieka 75+"
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka 75+" była
odpowiedzią na obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w tym
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej.
Celem programu była poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych, które są osobami samotnymi, a także tych, które
pozostają w rodzinie. Wsparcie obejmowało pomoc adekwatną do potrzeb
i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług i poprawę jakości
życia osób w tej grupie wiekowej.
8.15 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to projekt Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem było wprowadzenie usługi asystenta
jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Usługi asystenta w szczególności mogły polegać na pomocy asystenta w wyjściu,
powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom,
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe,
wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe, zakupy itp.) z zastrzeżeniem
aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwieniu spraw
urzędowych; nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
Za udział w Programie Uczestnik nie ponosił odpłatności. Program finansowany był
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych to forma wspierania osób,
które z powodu choroby wymagają pomocy innych osób. Świadczenie usług stanowiło
wsparcie osób niepełnosprawnych w ich codziennym funkcjonowaniu.
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8.16 Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” miał na celu poprawę
jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności do usług dla osób
niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami.
Były nimi konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
8.17 Program „Senior +”
Celem wieloletniego programu „Senior +”, skierowanego do jednostek samorządu
terytorialnego jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób
starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz
Klubów „Senior +”.
Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas
korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione
posiłki oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają
w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.
MGOPS w Sianowie realizował założenia programu zarówno w Dziennym Domu
Senior+ jak i w Klubie Senior+. Środki otrzymane w ramach dotacji na realizację
programu nie pokrywają rzeczywistych potrzeb związanych z funkcjonowaniem tych
ośrodków wsparcia. Biorąc jednak pod uwagę realne zapotrzebowanie (rosnące) na
sprawowanie usług społecznych w miejscu zamieszkania i rosnące koszty pobytu
w placówkach stacjonarnych całodobowych (domy pomocy społecznej, zakłady
opiekuńczo-lecznicze) wydatki na Ośrodki Wsparcia Dziennego wciąż są relatywnie
niskie.
W Dziennym Domu Senior+ jest 30 miejsc, a ilość osób objętych wsparciem
w 2019 roku wyniosła 34, natomiast w Klubie Senior+ jest 15 miejsc, a ilość osób
objętych wsparciem w 2019 roku wyniosła 46.
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9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Ważnym obszarem przekładającym się na sytuację mieszkańców gminy są działania
podejmowane w związku z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia. Wydatki
poniesione na ten cel w 2019 roku dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, przyjętym Uchwałą
Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 17 grudnia 2018 roku, finansowany był
z tzw. funduszu korkowego czyli wpływów gminy uzyskanych z wpłat od
przedsiębiorców korzystających na terenie gminy z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Na ten cel programu wydatkowano 242.617,49 zł, i skorzystało z niego
około 700 osób.
Program obejmował następujące działania wymienione w tabeli nr 3:
Tabela nr 3: Działania GPPiRPA.
Działanie
zapewnienie funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
dla osób uzależnionych i ich rodzin. Wykonywanie usług w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie i na
rzecz mieszkańców gminy
realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu, dofinansowanie zajęć
rehabilitacyjnych w trakcie trwania terapii i obozów
terapeutycznych, oraz pomoc w podtrzymywaniu abstynencji
działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – wynagrodzenie zryczałtowane za udział
w posiedzeniu członków komisji, wynagrodzenia biegłych oraz
kosztów postępowań sądowych
szkolenie członków GKRPA i osób współpracujących (w tym Zespołu
Interdyscyplinarnego)
zapewnienie poradnictwa i pomocy psychologiczno-terapeutycznej
osobom w kryzysie m. in. z powodu uzależnień, oraz zapewnienie
pomocy psychologiczno-terapeutycznej dzieciom w środowisku
szkolnym
realizacja projektów socjalnych
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Kwota

20.540,00 zł

4.210,00 zł

9.220,00 zł

4.000,00 zł

29.610,00 zł

127.559,50 zł

edukacja zdrowotna – finansowanie, organizowanie i realizowanie
na terenie szkół rekomendowanych programów profilaktycznych
z zakresu uzależnień
współpraca z organizacjami pozarządowymi m. in. zlecanie realizacji
zadań i udzielanie wsparcia oraz zapewnienie warunków lokalowych
do prowadzenia działalności

20.477,99 zł

27.000,00 zł

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sianowie w roku
2019 wpłynęło 15 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu, w związku z czym
Komisja zaprosiła 38 osób. Ponadto Komisja wydała 8 postanowień w zakresie wydania
opinii co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami
Rady Miejskiej w Sianowie, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
10. Program zdrowotny „Szóstka na szóstkę”
Program zdrowotny pn. „Szóstka na szóstkę – program profilaktyki zdrowotnej
w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej uczniów klas I i II szkół podstawowych na terenie
Gminy i Miasta Sianów” wdrożony został Uchwałą Nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 25 marca 2013 roku i zmienionej Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady
Miejskiej w Sianowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku. Beneficjentami programu były
uczniowie klas I i II szkół podstawowych z terenu Gminy Sianów.
Celami głównym projektu było objęcie programem profilaktyki zdrowotnej
w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej uczniów, co pozwala stwierdzić i objąć leczeniem
próchnicę stałych zębów w stadium początkowym, oraz odziaływanie na dzieci
i rodziców w zakresie ochrony przed próchnicą.
Program dawał szansę na kształtowanie postaw u dzieci w dziedzinie wdrożenia
nawyków higienicznych i żywieniowych zgodnie z zaleceniami lekarzy stomatologów,
co może się przyczynić na zmniejszenie w przyszłości nakładów ponoszonych na
leczenie chorób jamy ustnej, zwiększenie liczby dzieci ze zdrowym uzębieniem,
złagodzenie ciężkości przebiegu leczenia próchnicy zębów, zmniejszenie absencji dzieci
w szkole z powodu bólu zęba i wizyt u stomatologa oraz obniżenie kosztów opieki
stomatologicznej w przyszłości.
Zakres programu obejmował jednorazowe badanie stanu zdrowia jamy ustnej
dziecka, przedstawienie wyników zadania rodzicom i opiekunom oraz określenie
sposobu zapobiegania próchnicy u dziecka.

Strona | 25

Jednostką współpracującą był Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty
w Sianowie oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy.
W 2019 roku na program przeznaczono kwotę 14.800,00 zł. Wyłonieni w drodze
konkursu realizatorzy zadania objęli profilaktyką 207 uczniów z szkół podstawowych Nr 1 w Sianowie (67), Nr 2 w Sianowie (94), w Dąbrowie (17), w Iwięcinie (13),
w Suchej Koszalińskiej (13) oraz w Szczeglinie (3). Badania przeprowadzane były
w gabinetach stomatologicznych realizatorów programu.
11. Program Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Głównym celem Programu Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019 było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi, służącego
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
W 2019 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy
i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
W procesie konsultacji wzięło udział 6 osób, w tym podczas otwartych spotkań 3 osoby.
W wyniku konsultacji w dokumencie została dokonana jedna zmiana na podstawie
uwagi zgłoszonej podczas posiedzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Sianowie
na lata 2018-2020.
W Gminie Sianów w 2019 roku obowiązywała Uchwała Nr XIV/70/2007 Rady
Miejskiej w Sianowie z dnia 3 października 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy i miasta Sianów
zmieniona Uchwałą Nr XLV/342/2014 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 kwietnia
2014 roku. W trakcie 2019 roku określone w uchwale zasady nie uległy zmianie.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji
pozarządowych, powierzono wykonanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na 2019 rok. Wpłynęło 10 ofert, z których wszystkie,
opiewające na kwotę 300.000,00 zł, zadania zostały wykonane.
W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:
1) zadanie o nazwie „Zagospodarowanie przestrzeni Osieckiego Ogrodu Spotkań”
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiekach wsparto kwotą 7.000,00 zł,
2) zadanie o nazwie „Wspólnie na boisko” organizacji Klub Sportowy Skibno
wsparto kwotą 9.700,00 zł,
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3) zadanie o nazwie „Upowszechnienie jeździectwa w gminie Sianów”
Jeździeckiego Klubu Sportowego Dako-Galant wsparto kwotą 7.000,00 zł,
4) zadanie o nazwie „Historia-Świadek dziejów i pamięci młodego pokolenia
Gminy i Miasta Sianów” organizacji Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej
wsparto kwotą 4.000,00 zł,
5) zadanie o nazwie „XX Jarmark w Wiosce Hobbitów” Stowarzyszenie Hobbiton
wsparto kwotą 4.500,00 zł.
12. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Sianów
na lata 2016-2019
Kolejnym z realizowanym programem jest Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Gminy i Miasta Sianów na lata 2016-2019, przyjęty Uchwałą Nr XVIII/104/2016 Rady
Miejskiej w Sianowie z dnia 27 stycznia 2016 roku. Przedmiotem programu była
problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy i Miasta Sianów, a celem
opracowania było określenie głównych zadań i kierunków działań na rzecz ochrony
i opieki nad zabytkami.
Zgodnie z programem w 2019 roku zostały zrealizowane dwa zadania polegające
na pracach przy zabytkowym wyposażeniu kościołów: odtworzenie polichromii
renesansowej balustrady organowej wraz z konserwacją dwunastu obrazów
przedstawiających postacie apostołów w kościele pw. Św. Stanisława Kostki
w Sianowie oraz prace konserwacyjne mensy i predelli z obrazem „Ostatnia Wieczerza”
oraz pola głównego ołtarza w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego
w Osiekach. Łączna wartość udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 roku to
40.000,00 zł.
WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na Burmistrza obowiązek
wykonywania uchwał Rady Miejskiej. Zadanie to sprowadza się nie tylko do kwestii
formalnych, ale obejmuje również szereg innych czynności takich jak przygotowanie
projektu uchwały, publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, określenie sposobu
wykonywania uchwały, a także zadbanie o zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu
wykonywania uchwał.
W 2019 roku Rada Miejska w Sianowie podjęła 98 uchwał, w tym:
1) 90 uchwał powierzono do wykonania Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów,
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2) 8 uchwał powierzono do realizacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Sianowie.
Spośród 8 uchwał przekazanych do realizacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej:
1) 3 dotyczyły organizacji pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
2) 1 dotyczyła udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów,
3) 1 dotyczyła udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów
z tytułu wykonania budżetu Gminy Sianów za 2018 rok,
4) 3 dotyczące wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego
w Koszalinie na kadencję 2020-2023.
Spośród 90 uchwał Rady Miejskiej przekazanych do wykonania Burmistrzowi
Gminy i Miasta Sianów:
1) 89 uchwał zostało zrealizowanych,
2) 1 uchwała nie została zrealizowana.
Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w 2019 roku realizowane były w zakresie
następujących zagadnień:
1. Gospodarka budżetowa, finansowa oraz podatkowa
Spośród 35 podjętych uchwał:
- 32 zostało zrealizowanych,
- 3 uchwały są w trakcie realizacji.
W ramach gospodarki finansowej zrealizowanych zostało 10 uchwał w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok:
1) Nr VI/45/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
2) Nr VII/51/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku,
3) Nr VIII/60/2019 z dnia 25 marca 2019 roku,
4) Nr IX/65/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
5) Nr XI/82/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
6) Nr XII/87/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku,
7) Nr XIV/103/2019 z dnia 24 września 2019 roku,
8) Nr XV/109/2019 z dnia 28 października 2019 roku,
9) Nr XVI/114/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku,
10) Nr XVII/131/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku,
oraz 11 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sianów
na lata 2019-2028:
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1) Nr VI/46/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
2) Nr VII/52/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku,
3) Nr VIII/61/2019 z dnia 25 marca 2019 roku,
4) Nr IX/66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
5) Nr XI/83/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
6) Nr XII/88/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku,
7) Nr XIII/96/2019 z dnia 11 września 2019 roku,
8) Nr XIV/104/2019 z dnia 24 września 2019 roku,
9) Nr XV/110/2019 z dnia 28 października 2019 roku,
10) Nr XVII/120/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku,
11) Nr XVII/132/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

Ponadto zrealizowane zostały uchwały Rady Miejskiej:
Nr VI/43/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia jednorazowej
dodatkowej składki członkowskiej Gminy i Miasta Sianów dla Gminnej
Organizacji Turystycznej w Sianowie,
Nr VI/44/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie określenia stawek dotacji
przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie,
Nr IX/67/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji Gminy
i Miasta Sianów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
Nr X/71/2019 z dnia 20 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji
obligacji Gminy i Miasta Sianów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
Nr XI/78/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie poboru od osób
fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso,
Nr XI/84/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości
środków finansowych niewykorzystanych wydatków, które podlegają
przekazaniu na dochody budżetu,
Nr XII/89/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
Nr XII/91/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości,
Nr XVII/119/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Sianów na rok 2020,
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10) Nr XVII/127/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę
Nr VI/44/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawek dotacji
przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie,
11) Nr XVII/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały
określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
W toku realizowane są uchwały w sprawie:
1) Nr VI/40/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie
i Mieście Sianów,
2) Nr XIII/97/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi
Koszalińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.
,,Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej
w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno”,
3) Nr XVII/133/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 roku.
2. Uchwały proceduralne i organizacyjne
Spośród 16 podjętych uchwał wszystkie zostały zrealizowane i były to uchwały
Rady Miejskiej:
1) Nr VI/39/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu pracy
Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sianowie na 2019 rok,
2) Nr VI/41/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy
Sianów,
3) Nr VIII/56/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sianów na rok 2020 środków stanowiących
fundusz sołecki,
4) Nr VIII/57/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany statutów osiedli
Gminy i Miasta Sianów,
5) Nr VIII/58/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany statutów sołectw
w Gminie i Mieście Sianów,
6) Nr XI/74/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów,
7) Nr XI/75/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sianów za 2018 rok oraz
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Sprawozdania finansowego Gminy Sianów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2018 roku,
8) Nr XI/76/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium
dla Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
9) Nr XI/77/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu do
spraw opiniowania kandydatów na ławników,
10) Nr XIV/100/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do
Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Koszalinie na kadencję 2020-2023,
11) Nr XIV/101/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVI/289/2017 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 13 listopada 2017
w sprawie połączenia zakładów budżetowych,
12) Nr XVI/112/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie powołania zespołu do
spraw opiniowania kandydatów na ławników,
13) Nr XVI/116/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
14) Nr XVI/118/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Sianów w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Gminy Sianów oraz wymagań, jakie powinien spełniać
projekt Budżetu Obywatelskiego,
15) Nr XVII/122/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia ramowego
planu pracy Rady Miejskiej w Sianowie na 2020 rok,
16) Nr XVII/123/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sianowie na 2020 rok.
3. Edukacja
Spośród 12 podjętych uchwał:
- 11 zostało zrealizowanych,
- 1 uchwała jest w trakcie realizacji.
Zrealizowane zostały uchwały Rady Miejskiej:
1) Nr IX/69/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę
oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez
Gminę Sianów dodatków do wynagrodzeń nagród,
2) Nr IX/70/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
Strona | 31

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Sianów,
3) Nr X/72/2019 z dnia 20 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę
oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez
Gminę Sianów dodatków do wynagrodzeń nagród,
4) Nr X/73/2019 z dnia 20 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Sianów,
5) Nr XI/80/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę
na obszarze Gminy Sianów,
6) Nr XI/85/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie,
7) Nr XIV/102/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Sianów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sianów,
8) Nr XV/108/209 z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach
prowadzonych przez Gminę Sianów dodatków do wynagrodzeń i nagród,
9) Nr XVII/128/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia zadań
z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Miastu Koszalin,
10) Nr XVII/129/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Sianów,
11) Nr XVII/130/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Statutu
Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie.
W trakcie realizacji pozostaje uchwała Rady Miejskiej:
1) Nr VIII/59/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
podjęcie przez Gminę Sianów współdziałania z jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach
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Działania 8.4 Regionalnego Programu
Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Operacyjnego

Województwa

4. Ochrona środowiska
Spośród 13 podjętych uchwał:
- 4 zostały zrealizowane,
- 7 jest w trakcie realizacji,
- 1 nie została zrealizowana.
Zrealizowane zostały uchwały Rady Miejskiej:
1) Nr VII/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy i miasta Sianów na rok 2019,
2) Nr VII/54/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zniesienia formy ochrony
przyrody drzewa uznanego za pomniki przyrody,
3) Nr VIII/63/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy
Sianów do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,
4) Nr IX/68/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie budowy studni na terenie gminy i miasta Sianów.
W trakcie realizacji pozostają uchwały Rady Miejskiej:
1) Nr XII/90/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia wymagań dotyczących świadczenia usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) Nr XII/92/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przejęcia obowiązku
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sianów,
3) Nr XII/93/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie stawki opłaty za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
4) Nr XII/94/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Sianów,
5) Nr XII/95/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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6) Nr XV/107/2019 z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
mienie komunalne Gminy i Miasta Sianów,
7) Nr XVI/113/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia metody
ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niezrealizowana została uchwała Rady Miejskiej:
1) Nr VII/53/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie budowy studni na terenie gminy i miasta Sianów,
która została unieważniona uchwałą Nr XIII.89.K.2019 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z uwagi na niezgodność z przepisami ustawy
Prawo Ochrony Środowiska. Dnia 26 kwietnia 2019 roku została podjęta nowa
uchwała Nr IX/68/2019.
Natomiast w Uchwale Nr XVII/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku został
unieważniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową załącznik do uchwały. Nowa
uchwała o Nr XIX/148/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi została uchwalona dnia 28 lutego 2020 roku.
5. Opieka społeczna, ochrona zdrowia

1)
2)

3)

4)

Spośród 9 podjętych uchwał wszystkie są w trakcie realizacji, i są to uchwały:
Nr VI/42/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu Senior+ w Sianowie,
Nr VIII/55/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
i trybu ich pobierania,
Nr XV/106/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
Nr XVI/111/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy
Sianów do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
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5) Nr XVII/121/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
6) Nr XVII/124/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sianów 2020-2022,
7) Nr XVII/125/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu
socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie:
Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej „Dzieciak”,
8) Nr XVII/126/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Klubu
Integracji Społecznej i powierzenie jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sianowie,
9) Nr XVII/134/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy
Sianów do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
pn. „Opieka wytchnieniowa”.
6. Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami i geodezja
Spośród 14 podjętych uchwał:
- 11 zostało zrealizowanych,
- 3 są w trakcie realizacji.

1)

2)

3)
4)

5)
6)

Zrealizowane zostały uchwały Rady Miejskiej:
Nr VII/47/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4
położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo,
Nr XIV/98/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującej obszar
położony w obrębie ewidencyjnym Skwierzynka,
Nr XI/79/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Nr XI/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie realizacji zadania
inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w miejscowości Mokre
w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 206 Koszalin-Polanów,
Nr VI/38/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości,
Nr VII/49/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wskazania wstępnej
lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej w Skwierzynce,
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7) Nr VII/50/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości,
8) Nr IX/64/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości,
9) Nr XII/86/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości,
10) Nr XIV/105/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości,
11) Nr XVI/115/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
W trakcie realizacji pozostają uchwały Rady Miejskiej:
1) Nr XIV/99/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Sianów dla obszarów położonych w obrębach
ewidencyjnych Sowno, Ratajki, Węgorzewo Koszalińskie, Osieki, Karnieszewice,
nr 3 miasto Sianów oraz nr 6 miasto Sianów,
2) Nr XVI/117/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sianów na działkach nr 484/33, 484/35, 484/63 obręb Karnieszewice,
3) Nr VIII/62/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie warunków udzielenia
bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Sianów.
Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Sianowie zostały przekazane w terminie
7 dni do organów nadzoru: Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie. Wszystkie uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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INFORMACJE Z REALIZACJI POZOSTAŁYCH ZADAŃ
Budżet
Sprawy finansowe obejmują wykonywanie budżetu, który został przyjęty na
podstawie uchwały nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 17 grudnia 2018
roku. W trakcie roku 2019 budżet był sukcesywnie realizowany, co przejawia się m. in.
w opracowaniu i publikacji kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-27s,
Rb28s, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z).
Budżet Gminy na 2019 rok zakładał wpływy w kwocie 69.662.403,01 zł oraz
wydatki w kwocie 70.614.177,00 zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło do
następujących odstępstw:
1) zamiast 69.662.403,01 zł, wpływy wyniosły 66.930.261,30 zł, gdyż m. in.
zmniejszyły się dochody majątkowe z powodu przesunięcia terminów rozliczeń
końcowych inwestycji i refundacji środków za nie z roku 2019 na 2020 oraz
w małym procencie wpłynęły do Gminy dochody z tytułu odzyskanego podatku
VAT,
2) zamiast 70.614.177,00 zł, wydatki wynosiły 64.136.074,79 zł, gdyż Burmistrz,
w ciągu roku budżetowego, stosował zasadę celowego i racjonalnego
wydatkowania środków publicznych.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły ok. 4.931,13 zł, natomiast
wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły ok. 4.725,27 zł.
Na promocję Gminy w 2019 roku wydano 425.214,40 zł, które przeznaczono m. in.
na nagrody w konkursach, materiały i gadżety promocyjne, organizację imprez, filmy
promocyjne, współpracę zagraniczną i współpracę z partnerami gminnymi, a także
wydatki na usługi w zakresie wydawnictwa gazet i ogłoszeń prasowych.
Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, tj. 1 zlecenie
w roku 2019, wiązały się z kosztem w kwocie 656,82 zł.
Podsumowanie realizacji całego budżetu jest sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Sianów za 2019 rok, które stanowi załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 385/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 24 marca 2020 roku.
Inwestycje realizowane i kontynuowane w 2019 roku
Tabela nr 4 (na dalszych stronach) ukazuje inwestycje wg. działów, które były
w roku ubiegłym realizowane, w tym kontynuowane rozpoczęte przed rokiem 2019.
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Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan w zł

Wykonanie w zł
na dzień 31.12.2019 r.

% wykonania

1

2

3

4

5

6

7

10
1008
1010

600
60013
60014

60016

630
63095

700
70001
710
71004
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ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
6050 Odprowadzenie wód deszczowych - rów przy ul. Kwiatowej w Sianowie
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi
6059 Kanalizacja Zachód - II etap
6050 Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos i Gorzebądz
6057
Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów - Osieki
6059
Zwrot środków z dofinansowania zadania pn. "Kanalizacja Zachód II etap" /rozwiązanie
6690
umowy dofinansowania/
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
6630 Budowa chodnika we wsi Mokre
Drogi publiczne powiatowe
6050 Budowa chodnika w m. Sieciemin
6050 Budowa chodnika w Węgorzewie - III etap
6057 Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie GiM
6059 Sianów
Drogi publiczne gminne
6050 Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB
6050 Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Dębowa - opracowanie PT
6050 Budowa kładki - opracowanie PT
6050 Modernizacja dróg gminnych
6050 Budowa parkingu w Sianowie, ul. Słowackiego
6050 Przebudowa drogi gminnej w m. Skwierzynka
6050 Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Strzelecka - opracowanie PT
TURYSTYKA
Pozostała działalność
6050 Projekt placu zabaw w Rzepkowie
Doposażenie placu zabaw w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dębowej w
6060
Sianowie
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
6060 Zakup samochodu - brygadówka dla 7 osób z paką
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
6050 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów

3.546.536,00
25.000,00
25.000,00
3.521.536,00
24.231,00
22.755,00
2.320.117,50
1.134.882,50

3.453.510,73
23.370,00
23.370,00
3.430.140,73
1.476,00
22.755,00
2.316.914,16
1.069.445,57

97,38
93,48
93,48
97,40
6,09
100,00
99,86
94,23

19.550,00

19.550,00

100,00

3.661.472,08
180.000,00
180.000,00
2.470.000,00
20.000,00
200.000,00
1.085.197,95
1.164.802,05
1.011.472,08
400.000,00
80.000,00
45.000,00
100.000,00
150.000,00
216.472,08
20.000,00
25.690,00
25.690,00
3.690,00

3.275.748,35
180.000,00
180.000,00
2.458.904,84
18.735,11
197.559,73
1.084.871,28
1.157.738,72
636.843,51
232.992,00
67.000,00
25.000,00
78.684,43
90,00
216.472,08
16.605,00
25.690,00
25.690,00
3.690,00

89,47
100,00
100,00
99,55
93,68
98,78
99,97
99,39
62,96
58,25
83,75
55,56
78,68
0,06
100,00
83,03
100,00
100,00
100,00

22.000,00

22.000,00

100,00

110.500,00
110.500,00
110.500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

110.500,00
110.500,00
110.500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

750
75023
6060
6060
75075
6060
754
75412
6230
75416
6060
801
80101
6050
80148
6060
80195
6050
6050
6050
6050
852
85219
6050
85295
6060
900
90001
6059
6050
6690
921
92109
6200
6207
926
92601
6050

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędu gmin
Zakup sprzętu komputerowego i ksero
Zakup ksero
Promocja JST
Zakup iluminacji świetlnej "Szopka Bożonarodzeniowa"
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa dla OSP Osieki na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Straż gminna
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Modernizacja ogrzewania w SP Nr 1 z oleju napędowego na gaz ziemny
Stołówki szkolne i przedszkolne
Zakup zmywarki
Pozostała działalność
Modernizacja kotłowni w SP Nr 2 w Sianowie
Modernizacja toalet w SP Nr 2 w Sianowie
Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie
Modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną w SP w Dąbrowie
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Sianowie
Pozostała działalność
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
OZE - instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie
Regeneracja studni wierconej - stacja Wierciszewo
Zwrot środków z dofinansowania zadania pn. "OZE - instalacja paneli fotowoltaicznych
w Sianowie" /rozwiązanie umowy dofinansowania/
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Modernizacja wyposażenia Kina "Zorza" w Sianowie
Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie

OGÓŁEM:

145.369,50
133.500,00
120.708,00
12.792,00
11.869,50
11.869,50
274.000,00
250.000,00
250.000,00
24.000,00
24.000,00
336.100,00
200.000,00
200.000,00
15.000,00
15.000,00
121.100,00
15.400,00
52.000,00
25.000,00
28.700,00
368.000,00
180.000,00
180.000,00
188.000,00
188.000,00
1.720.055,00
1.720.055,00
1.012.483,00
22.140,00

143.831,28
131.961,78
119.169,78
12.792,00
11.869,50
11.869,50
268.651,60
250.000,00
250.000,00
18.651,60
18.651,60
158.791,69
27.487,67
27.487,67
12.792,34
12.792,34
118.511,68
12.890,40
51.999,97
25.000,00
28.621,31
256.319,84
148.319,84
148.319,84
108.000,00
108.000,00
80.598,31
80.598,31
36.717,00
18.449,31

98,94
98,85
98,73
100,00
100,00
100,00
98,05
100,00
100,00
77,72
77,72
47,25
13,74
13,74
85,28
85,28
97,86
83,70
100,00
100,00
99,73
69,65
82,40
82,40
57,45
57,45
4,69
4,69
3,63
83,33

25.432,00

25.432,00

100,00

349.000,00
349.000,00
50.000,00
299.000,00
80.000,00
80.000,00
60.000,00

349.000,00
349.000,00
50.000,00
299.000,00
55.350,00
55.350,00
55.350,00

100,00
100,00
100,00
100,00
69,19
69,19
92,25

10.685.172,58

8.227991,80

77,00
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Poniżej zostały wymienione realizowane i kontynuowane w 2019 roku inwestycje, na które uzyskano dofinansowanie.
Tabela nr 5: realizowane i kontynuowane inwestycje w 2019 roku, na które uzyskano dofinansowanie.
Lp.
1
1.

2.

Nazwa projektu
2
Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki

7.
8.

Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do
przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów
Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Publicznej na
Centrum Turystyczne w Osiekach
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Węgorzewskiej,
Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej,
Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie (przebudowa 3
boisk piłkarskich, budowa zadaszonej trybuny z zapleczem
socjalno-sanitarnym
Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie
Przebudowa drogi gminnej w m. Skwierzynka

9.

Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos, Gorzebądz

10.

Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie
Centrum Nauki

3.
4.
5.
6.
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Źródło pochodzenia
dotacji

Planowany
czas realizacji

3

4

RPO WZ 2014-2020,
Działanie 3.5

VIII.2014XII.2019

RPO WZ 2014-2020,
Działanie 5.3
PO Rybactwo i
Morze
RPO WZ 2014-2020,
Działanie 3.5
RPO WZ 2014-2020,
Działanie 3.6

Wartość
dofinansowania
ogółem
5

Wydatki
w 2019 r.

Status przedsięwzięcia

6

7

3.382.476,67 zł

3.386.359,73 zł

zakończone w 2019 r.

X 2018 - VII
2019

1.548.214,04 zł

2.242.610,00 zł

zakończone w 2019 r.

2018 - IX 2019

300.000,00 zł

299.000,00 zł

zakończone w 2019 r.

443.275,00 zł

0,00 zł

w trakcie realizacji

909.738,06 zł

0,00 zł

w trakcie realizacji

2.000.000,00 zł

55.350,00zł

w trakcie realizacji

470.773,00 zł

0,00 zł

w trakcie realizacji

411.175,19 zł

216.472,08 zł

W trakcie realizacji

3.383.160,58 zł

22.755,00 zł

W trakcie realizacji

2.630.744,35 zł

0,00 zł

W trakcie realizacji

VII 2017 – XII
2020
VII 2017 – XII
2020

MSiR program mały
Klub 2017

XI.2017III.2021

PROW 2014-2020
Fundusz Dróg
Samorządowych
RPO WZ 2014-2020,
Działanie 3.6
RPO WZ 2014-2020,
Działanie 9.3

2020-XII 2021
XII 2019-VI
2020
V 2019- XII
2020
IX 2019 – XII
2021

Edukacja
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Sianów była organem prowadzącym dla trzech
szkół podstawowych, jednego gimnazjum, jednego przedszkola wraz ze żłobkiem.
Jednostką sprawującą nadzór nad placówkami oświatowymi w Gminie Sianów jest
Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie.
Poniższa tabela prezentuje wykaz liczby uczniów i oddziałów, a także etatów
nauczycieli w poszczególnych szkołach.
Tabela nr 6: Wykaz liczby uczniów, oddziałów i etatów w szkołach publicznych.
Liczba
Liczba
Etaty
Placówka
uczniów
oddziałów
nauczycieli
Szkoła Podstawowa nr 1
183
9
23,25
im. Janka Bytnara w Sianowie
Szkoła Podstawowa nr 2
413
18
43,7
im. 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty
Szkoła Podstawowa
im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie wraz
147
9
17,17
z klasami gimnazjum
Gimnazjum Gminne im. Ireny
97
4
13,18
Sendlerowej w Sianowie
RAZEM
840
40
97,3
Dodatkowo, w Gminie Sianów funkcjonują również szkoły prowadzone przez
stowarzyszenia. Poniższa tabela prezentuje wykaz liczby uczniów i oddziałów
w poszczególnych szkołach niepublicznych.
Tabela nr 7: Dane liczbowe uczniów, oddziałów i etatów w pozostałych szkołach.
Liczba
Liczba
Placówka
uczniów
oddziałów
Zespół Placówek Oświatowych w
Iwięcinie (szkoła podstawowa z oddziałem
62
8
przedszkolnym oraz Punkt Przedszkolny
"Pod Kogucikiem")
Szkoła Podstawowa w Suchej
Koszalińskiej - przy szkole był jeden
75
8
oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa w Szczeglinie - przy
51
8
szkole był jeden oddział przedszkolny
RAZEM
188
24
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Gmina Sianów prowadzi również jedno przedszkole, jeden żłobek oraz osiem
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Poniżej tabela prezentująca
wykaz liczby wychowanków i oddziałów przedszkolnych.
Tabela nr 8: Dane liczbowe nt. wychowanków i oddziałów przedszkolnych publicznych.
Liczba
Liczba
Etaty
Placówka
wychowanków oddziałów
nauczycieli
Przedszkole Gminne w Sianowie
150
6
14,44
Żłobek „Skrzat” w Sianowie
50
2
oddział przedszkolny przy SP nr 1
72
3
w Sianowie
oddział przedszkolny przy SP nr 2
75
3
w Sianowie
oddział przedszkolny przy SP w Dąbrowie
38
2
RAZEM
385
16
14,44
Oddziały przedszkolne na terenie Gminy Sianów prowadzą również stowarzyszenia,
a dane prezentuje poniższa tabela.
Tabela nr 9: Dane liczbowe nt. wychowanków i oddziałów w oddziałach przedszkolnych
niepublicznych.
Liczba
Liczba
Placówka
wychowanków oddziałów
oddział przedszkolny przy SP w Iwięcinie
24
2
oddział przedszkolny przy SP w Suchej
12
1
Koszalińskiej
oddział przedszkolny przy SP w
3
1
Szczeglinie
Punkt Przedszkolny „Muszelki” w Suchej
11
1
Koszalińskiej
RAZEM
50
5
Poniższe tabele obrazują liczbę klas sportowych wraz ilością uczniów, ilość uczniów
korzystających z nauczania indywidualnego w poszczególnych placówkach oraz liczbę
uczniów korzystających z zajęć wyrównujących szansę w roku szkolnym 2018/2019.
Tabela nr 10: Klasy sportowe.
Placówka
Szkoła Podstawowa nr 1
w Sianowie
Szkoła Podstawowa nr 2
w Sianowie
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Liczba klas

Liczba uczniów

1

21

4

98

Tabela nr 11: Dane dot. liczby uczniów odbywających nauczanie indywidualne.
Placówka
Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 1
2
w Sianowie
Szkoła Podstawowa nr 2
3
w Sianowie
Szkoła Podstawowa
1
w Szczeglinie
Szkoła Podstawowa
1
w Suchej Koszalińskiej
Tabela nr 12: Liczby dot. zatrudnionych nauczycieli z podziałem na stopień awansu.
Stopień awansu
dyplomowany
mianowany
kontraktowy
stażysta
Razem

Liczba zatrudnionych
87
24
21
7
139

Tabela nr 13: Uczniowie korzystający z zajęć wyrównujących szanse.

SP
w Dąbrowie

SP
w Iwięcinie

SP
w Szczeglinie

SP w Suchej
Koszalińskiej

socjoterapeutyczne
inne o charakterze
terapeutycznym

SP nr 2
w Sianowie

Rewalidacyjne
Dydaktycznowyrównawcze
korekcyjnokompensacyjne
logopedyczne

SP nr 1
w Sianowie

Specjalistyczne

Rodzaj zajęć

Przedszkole
Gminne

Liczba uczniów i wychowanków w poszczególnych placówkach

1

5

11

2

2

-

4

-

2

106

41

17

37

8

1

45

82

19

23

11

9

70

38

43

35

10

11

18

-

4

45

-

5

-

1

16

1

9

8

2

-

5

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 14.723.048,00 zł, z czego 9.085.495,00 zł czyli
61,71% pokryte zostało z subwencji i dotacji oświatowej, przekazanej z budżetu
państwa, pozostała kwota to 721.559,00 zł stanowiąca dochody z działalności placówek
i 4.915.994,00 zł (33,39%) stanowiąca bezpośredni koszt z dochodu gminy.
Strona | 43

Tabela nr 14: Wydatki na poszczególne placówki publiczne w 2019 roku.

Subwencja na szkołę
Subwencja na oddziały
przedszkolne
Dotacja na przedszkolaki
Dotacja podręcznikowa
Dotacja Maluch
Subwencja korygująca
i dodatkowa
Subwencje i dotacje razem
Budżet zrealizowany
80101 szkoły podstawowe
80103 oddziały przedszkolne w
SP
80104 przedszkola
80106 inne formy wychowania
przedszkolnego
80110 gimnazja
80146 dokształcanie nauczycieli
80148 stołówki
80149 edukacja wymagająca
specjalnej organizacji - oddziały
przedszkolne
80150 edukacja wymagająca
specjalnej organizacji
80153 podręczniki
80195 wydatki różne
85401 świetlice szkolne
85446 dokształcanie nauczycieli
85305 żłobki
Dochody razem
801750 dochody wynajem
801 0830 dochody żywienie
szkoła
przedszkole
80103 660 dochody opłaty za
przedszkole
801 610, 690, 920, 950, 970
dochody różne
Koszt szkoły netto
Dopłata gminy netto
Dopłata na ucznia netto
Udział % w kosztach szkoły netto
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Szkoła
Podstawowa
nr 1
w Sianowie
1.203.697 zł

Szkoła
Podstawowa
nr 2
w Sianowie
3.062.644 zł

176.374 zł

Szkoła
Podstawowa
w Dąbrowie

Gimnazjum
Gminne
w Sianowie

Przedszkole
Gminne
w Sianowie

920.105 zł

529.273 zł

-

250.378 zł

27.794 zł

-

54.335 zł

32.269 zł
15.548 zł
-

54.717 zł
34.683 zł
-

39.284 zł
8.410 zł
-

-

209.047 zł
-

114.275 zł

94.284 zł

26.976 zł

15.062 zł

-

1.542.163 zł
2.826.361 zł
1.918.246 zł

3.496.706 zł
4.731.514 zł
3.339.678 zł

1.022.569 zł
2.061.380 zł
1.456.929 zł

544.335 zł
831.932 zł
-

263.382 zł
1.904.730 zł
-

439.640 zł

431.090 zł

271.887 zł

-

-

-

-

-

-

1.881.309 zł

-

-

-

-

-

10.091 zł
289.948 zł

17.829 zł
436.670 zł

100.396 zł
9.597 zł
123.574 zł

715.682 zł
2.519 zł
13.962 zł

6.660 zł
-

4.595 zł

51.325 zł

-

-

16.761 zł

42.770 zł

297.653 zł

8.410 zł

-

-

16.112 zł
104.958 zł
179.128 zł
20.611 zł

34.683 zł
600 zł
120.986 zł
1.000 zł
257.562 zł
30.977 zł

8.410 zł
7.200 zł
68.137 zł
540 zł
34.245 zł
440 zł

46.967 zł
6.229 zł
1.446 zł

243.394 zł
-

53.995 zł

140.317 zł

30.627

4.361 zł

-

84.522 zł

70.671 zł

-

-

162.428 zł

19.146 zł

13.742 zł

3.270

-

80.439 zł

854 zł

1.856 zł

909

422 zł

527 zł

2.647.233 zł
1.105.071 zł
4.585 zł
42 %

4.473.952 zł
977.246 zł
1.958 zł
22 %

2.026.135
1.003.566
7.661
50 %

825.703 zł
281.368 zł
2.901 zł
34 %

1.661.336 zł
1.397.954 zł
9.446 zł
84 %

Tabela nr 15: Dotacje dla placówek prowadzonych przez stowarzyszenia.
Szkoła Podstawowa
w Suchej Koszalińskiej
Dotacja
Liczba dzieci

Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa
w Iwięcinie
w Szczeglinie

960.061,00 zł

875.466,00 zł

521.141,00 zł

96

92

55

Tabela nr 16: Finanse oświatowe za rok 2019.
Subwencja na szkołę
Subwencja na oddziały przedszkolne
Dotacja na przedszkolaki
Dotacja podręcznikowa
Dotacja Maluch
Subwencja korygująca i dodatkowa
Subwencje i dotacje razem
Budżet zrealizowany
80101 szkoły podstawowe
80103 oddziały przedszkolne w SP
80104 przedszkola
80106 inne formy wychowania przedszkolnego
80110 gimnazja
80146 dokształcanie nauczycieli
80148 stołówki
80149 edukacja wymagająca specjalnej organizacji oddziały przedszkolne
80150 edukacja wymagająca specjalnej organizacji
80153 podręczniki
80195 wydatki różne
85401 świetlice szkolne
85446 dokształcanie nauczycieli
85305 żłobki
Dochody razem
801 750 dochody wynajem
801 0830 dochody żywienie szkoła
80103 670 dochody żywienie oddziały przedszkolne
801103 660 dochody opłaty za przedszkolne
801 610, 690, 920, 950, 970 dochody różne
Koszt szkoły netto
Dopłata gminy netto
Liczba uczniów
Liczba przedszkolaków
Liczba wychowanków w żłobku

7.727.056,00 zł
587.115,00 zł
385.825,00 zł
75.436,00 zł
90.000,00 zł
310.063,00 zł
9.175.495,00 zł
15.384.936,00 zł
8.631.562,00 zł
1.273.779,00 zł
1.881.309,00 zł
109.732,00 zł
816.078,00 zł
46.697,00 zł
864.154,00 zł
72.680,00 zł
600.667,00 zł
76.001,00 zł
7.800,00 zł
341.048,00 zł
1.540,00 zł
661.888,00 zł
870.190,00 zł
53.474,00 zł
377.788,00 zł
317.621,00 zł
116.597,00 zł
4.711,00 zł
14.514.746,00 zł
5.339.251,00 zł
992
382
50
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Gmina Sianów prowadzi również Żłobek „Skrzat” w Sianowie, gdzie z opieki
korzystało 50 dzieci w wieku 2-3 lata. Poniższa tabela obrazuje finansowanie opieki
żłobkowej.
Tabela nr 17: Finanse opieki żłobkowej.
Finansowanie opieki żłobkowej
Budżet
Dotacja Program Maluch
dochody wynajmy i inne
dochody opłaty żłobkowe z żywieniem
Przychody (dotacje + dochody)
Koszt/Dopłata gminy
Koszt na jedno dziecko brutto
Koszt/dopłata gminy na jedno dziecko
Średnia dotacja na dziecko
% dopłata gminy na jedno dziecko

Koszt
661.888,00 zł
90.000,00 zł
142,00 zł
148.489,00 zł
238.631,00 zł
423.257,00 zł
13.238,00 zł
8.465,00 zł
1.800,00 zł
64

Pomoc materialna, stypendia i dowożenie uczniów
Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na
terenie gminy wynikają z rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty. Realizacją zadania
zajmuje się Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty z siedzibą w Sianowie.
Pomoc materialna może być udzielona uczniom w formie stypendium szkolnego lub
zasiłku szkolnego (sytuacja losowa). W roku szkolnym 2018/2019 przyznano stypendia
szkolne dla 164 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 12 uczniów na łączną kwotę
238.763,00 zł. Środki finansowe na ten cel Gmina otrzymuje w formie dotacji celowej,
angażując także wkład własny w wysokości 20%.
Za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sporcie uczniom klas 4-8 szkół
podstawowych oraz gimnazjum przyznane były stypendia:
- przez Dyrektora szkoły (kwoty określone w planach budżetowych szkół),
- przez Burmistrza.
W roku szkolnym 2018/2019 przyznano stypendia motywacyjne na łączą kwotę
11.999,00 zł.
Na podstawie Uchwały nr XXXI/185/2016 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia
23 listopada 2016 roku w sprawie stypendiów sportowych w 2019 roku Burmistrz
przyznał 7 stypendiów sportowych w kwocie 350,00-500,00 zł miesięcznie, na łączną
kwotę 21.600,00 zł. Na mocy Uchwały nr XXXI/184/2016 Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych za wysokie
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wyniki we współzawodnictwie sportowym Burmistrz przyznał nagrody 4 osobom na
łączną kwotę 11.500,00 zł.
Ponadto działając na podstawie Uchwały nr LVIII/354/10 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów
osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz
opieką nad zabytkami w Gminie i Mieście Sianów w 2019 roku Burmistrz przyznał
4 stypendia o łącznej kwocie 11.000,00 zł.
Zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ustawy Prawo Oświatowe dla uczniów
zapewniony był bezpłatny transport do szkoły i z powrotem do domu. Opłaty za usługi
transportowe ponoszone były przez gminę. Przewoźnicy wyłonieni zostali w drodze
postępowania przetargowego. Wydatki poniesione na ten cel w roku 2019 wyniosły
650.133,00 zł, w tym 339,381,00 zł na dowozy uczniów niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2018/2019 Pan Włodzimierz Zimnowłocki, pełniący funkcję
radnego Rady Miejskiej VIII kadencji był zatrudniony w Szkole Podstawowej
w Dąbrowie, w Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie, w Szkole Podstawowej nr 2
w Sianowie oraz w Gimnazjum Gminnym w Sianowie.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz ósmoklasisty
W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się dwa egzaminy zewnętrzne tj. egzamin
w kl. III gimnazjum, przeprowadzany w Polsce od 2002 roku oraz po raz pierwszy
egzamin ósmoklasisty. Egzaminy stanowią istotny element oceny jakości pracy szkoły.
Zauważyć jednak należy, że na wyniki egzaminu mają istotny wpływ czynniki
indywidualne (uzdolnienia, frekwencja, dodatkowe zajęcia) oraz środowiskowe
(sytuacja rodzinna i materialna, wykształcenie rodziców, dostęp do wiedzy). Dlatego
wyniki muszą być analizowane z uwzględnieniem wskazanych wyżej czynników. Wynik
staninowy o wartości 5 oznacza średni wynik w skali całego kraju.
Tabela nr 18: Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej i staninowej.
Gimnazjum Gminne
Gimnazjum
w Sianowie
w Dąbrowie
skala
skala
skala
skala
procentowa staminowa procentowa staminowa
4
Język polski
60,88
6
60,00
3
Matematyka
35,05
4
29,33
3
Historia i WOS
59,52
6
47,58
2
Przedmioty przyrodnicze
44,60
4
33,92
5
90,00
8
Język angielski
61,10
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skala staminowa

skala procentowa

skala staminowa

skala procentowa

skala staminowa

Szkoła
Podstawowa
w Szczeglinie

skala procentowa

Szkoła
Podstawowa
w Iwięcinie

skala staminowa

Szkoła
Podstawowa
w Suchej
Koszalińskiej

skala procentowa

Szkoła
Podstawowa
w Dąbrowie

skala staminowa

Szkoła
Podstawowa nr 2
w Sianowie
skala procentowa

Język polski 54,20
Matematyka 27,80
J. angielski 47,30

skala staminowa

skala procentowa

Szkoła
Podstawowa nr 1
w Sianowie

Tabela nr 19: Wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali procentowej i staninowej.

3
2
4

61,00
40,00
53,00

5
5
5

60,00
45,44
51,00

4
6
5

46,22
27,00
30,00

2
2
2

67,43
29,14
34,86

6
3
4

58,00
44,50
55,00

4
6
5

Zadania inwestycyjne w oświacie 2019 roku:
W ubiegłym roku przeprowadzono trzy zadania modernizacyjne dot. oświaty:
1) modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie – koszt 52.000,00 zł,
2) modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie
poprzez wymianę energochłonnych opraw metalohalogenkowych na energooszczędne
i zapewniające lepszą jakość oświetlenia podczas imprez sportowych oprawy LED –
koszt 25.000,00 zł,
3) modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej
w Dąbrowie – koszt 28.700,00 zł.
Pomoc Społeczna
Pomoc społeczna stanowi bardzo ważny obszar związany z funkcjonowaniem
Gminy Sianów, gdyż działania realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni
wpływ na jakość życia mieszkańców.
Zakres pomocy społecznej obejmuje zadania określone w ustawie o pomocy
społecznej. Realizowane są one przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sianowie. Ponadto MGOPS wykonuje zadania wynikające również z innych aktów
prawnych m. in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych.
W 2019 roku wykonywanie poszczególnych działań w zakresie pomocy społecznej
można było pogrupować według pięciu obszarów:
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1) systemu finansowego wsparcia rodzin,
2) likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych, długotrwale
chorych i starszych,
3) reintegracji społecznej i zawodowej,
4) ograniczaniu skutków bezdomności,
5) stymulacji zmian funkcjonowania rodziny.
W 2019 roku pomocą społeczną objęto łącznie 321 rodzin, w skład których
wchodziło 812 osób, w tym 296 osób w wieku do 21 lat oraz 516 osób w wieku 22 lat
i więcej, w tym 716 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 96 osób powyżej
kryterium dochodowego.
Jedną z czynności realizowanych w 2019 roku było udzielenie wsparcia
finansowego, przyznawane osobom i rodzinom, które nie przekroczyły wskazanego
w tabeli poniżej kryterium dochodowego.
Tabela nr 20: Podmioty otrzymujące pomoc z MGOPS.
Podmiot
otrzymujący
Warunek
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
pomoc
Osoba samotnie
701,00 zł
gospodarująca
Kryterium
Osoba w rodzinie
dochodowe
528,00 zł
podmiotu
Dochód nie mógł przekroczyć sumy kwot
Rodzina
kryterium dochodowego na
W ramach systemu finansowego wsparcia rodzin należy zwrócić uwagę na
świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+, z którego korzystało na
początku 2019 roku 835 rodzin posiadających dzieci do 18 roku życia, a na koniec roku
1403 rodziny. Przeciętnie ze świadczenia korzystało na dzień 1 stycznia 2019 roku
21,8% rodzin, a na dzień 31 grudnia 2019 roku 36,6% rodzin. Na wypłatę świadczeń
przeznaczono w 2019 roku 10.688.755,67 zł.
Wsparciem w zakresie Programu „Dobry start” objęto 1633 dzieci, na rzecz których
wypłacane było świadczenie. Natomiast koszt realizacji tego programu w 2019 roku
wyniósł 489.150,00 zł.
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Kolejną formę pomocy stanowiły świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 75
rodzin, a łączne wydatki związane z wypłatą świadczeń dla 96 osób uprawnionych
wyniosły 480.280,00 zł.
Ponadto realizowano także świadczenia rodzinne, których łączny koszt wypłaty
wynosił 3.806.496,00 zł, w tym:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku w kwocie 1.645.803,00 zł,
2) świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) w łącznej kwocie 1.639.360,00 zł,
3) świadczenie rodzicielskie w kwocie 405.333,00 zł,
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 116.000,00 zł,
5) świadczenie „Za Życiem” w kwocie 8.000,00 zł.
Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W 2019 roku była to kwota 182.071,00 zł
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38.241,00 zł.
W zakresie pieczy zastępczej asystenci rodziny podjęli pracę z 14 rodzinami.
Wiodącym celem w pracy asystentów było podniesienie umiejętności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz
wzmocnienia więzi pomiędzy rodzicami a ich dziećmi.
Warto również uwzględnić wydatki związane z finansowaniem wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej. Łącznie w 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało 22
dzieci, natomiast kwota wydatków dotyczących umieszczenia dzieci w pieczy
zastępczej wynosiła 167.614,78 zł.
W ramach realizacji usług opiekuńczych wydatkowano 191.906,92 zł, a w ramach
programu „Opieka 75+” 22.843,76 zł.
W ramach MGOPS działa Dzienny Dom Senior+, w którym dostępnych jest
30 miejsc, a ilość osób objętych wsparciem w 2019 roku wyniosła 34. Dzienny Dom
„Senior+” zapewnił seniorom bogatą ofertę usług opiekuńczych o wysokiej jakości
i szerokim zakresie, w tym: usług socjalnych, kulturalno-oświatowych, zajęć aktywności
ruchowej/kinezyterapii, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych, terapii zajęciowej
i zajęć aktywizujących społecznie. Usługi te kompensowały skutki samotności,
niesamodzielności, niepełnosprawności i co najważniejsze - propagowały model
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godnego życia w wieku senioralnym. Ogólne koszty funkcjonowania Dziennego Domu
„Senior+” w 2019 roku wyniosły 413.300,34 zł.
Równolegle do działań Dziennego Domu „Senior+” funkcjonował również Klub
Senior+, w którym liczba miejsc wyniosła 15, a ilość osób objętych wsparciem w 2019
roku wyniosła 46. Głównym celem działalności Klubu „Senior+” w Sianowie jest
aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności
lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów. Rodzaj
świadczonych usług to: usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, zajęcia aktywności
ruchowej, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, aktywizujące społecznie.
Tabela nr 21: Zestawienie realizowanych projektów przez MGOPS w Sianowie
w 2019 roku.
Wartość
Nr
Nazwa projektu
Dofinansowanie
Źródło finansowania
projektu
Równość szans w gminie
1
1.600.000,00 zł 1.360.000,00 zł
RPO WZP 2014-2020
Sianów
2 Gotowi na zmiany
443.912,50 zł
443.912,50 zł
PO WER 2014-2020
Program Wieloletni
3 Dzienny Dom Senior+
332.256,00 zł
108.000,00 zł
„Senior+”
Program Wieloletni
4 Klub Senior+
90.000,00 zł
36.000,00 zł
„Senior+”
Województwo
5 Opieka 75+
71.236,00 zł
22.566,00 zł
Zachodniopomorskie
Posiłek w szkole
Województwo
6
420.000,00 zł
420.000,00 zł
i w domu
Zachodniopomorskie
Dofinansowanie działań:
- spotkanie wigilijne
7
1.000,00 zł
1.000,00 zł
PFRON
- dzień osób
1.000,00 zł
1.000,00 zł
niepełnosprawnych
Usługi opiekuńcze dla
Województwo
8
14.080,00 zł
7.040,00 zł
ON
Zachodniopomorskie
Województwo
9 Opieka wytchnieniowa
33.600,00 zł
27.148,80 zł
Zachodniopomorskie
Asystent rodziny i
Województwo
10 koordynator rodzinnej
41.633,00 zł
23.393,00 zł
Zachodniopomorskie
pieczy zastępczej
Program socjalny
11
183.400,00 zł
183.400,00 zł
Gmina Sianów
„Dzieciak”
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Na terenie Gminy Sianów działa również Środowiskowy dom Samopomocy
„SZANSA” w Sianowie, który jest placówką wsparcia dziennego. Głównym celem
działalności ŚDS jest podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnością
intelektualną, chorujących psychicznie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ŚDS było 35 domowników.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w 2019 roku realizował plan uzgodniony
z Wojewodą Zachodniopomorskim i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta
Sianów.
W ramach terapii prowadzone były zajęcia w pracowniach tematycznych:
gospodarstwa domowego (kulinaria), rękodzieła (artystyczna), plastyczno-krawieckiej,
komputerowej, terapii ruchem, sali doświadczania świata dla osób ze znaczną
niepełnosprawnością i spektrum autyzmu. Odbywały się także zajęcia z muzykoterapii,
spotkania z psychologiem i konsultacje z lekarzem psychiatrą. Nową formą terapii
wprowadzoną w 2019 roku był trening metapoznawczy oraz tangoterapia.
Tabela nr 22: Zestawienie realizowanych projektów przez ŚDS w Sianowie w 2019 roku.
Wartość
Nr
Nazwa projektu
Dofinansowanie
Źródło finansowania
projektu
Zakup samochodu dla
1
175.000,00 zł
80.000,00 zł
PFRON
ŚDS
Dofinansowanie działań:
- warsztaty kulinarne
1.000,00 zł
1.000,00 zł
2
PFRON
- powitanie lata
1.000,00 zł
1.000,00 zł
- grzybobranie
1.000,00 zł
1.000,00 zł

1)
2)
3)
4)

5)

W 2019 r. ŚDS otrzymał dotację:
z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na całoroczną działalność bieżącą –
748.317,50 zł.
z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania wynikające z art. 51c ust. 5
ustawy o pomocy społecznej (autyzm i niepełnosprawność sprzężona) – 44.163,00 zł.
ze środków PFRON na realizację spotkań o charakterze integracyjnym – 3.000,00 zł.
ze środków PFRON na realizację Programu Wyrównywania Różnic Między regionami III
Obszar D (9-osobowy specjalistyczny samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
wyposażony w windę dla wózków inwalidzkich) – 80.000,00 zł,
ze środków Gminy na współfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych – 108.000,00 zł.
Mimo różnorodnych działań podjętych w obszarze pomocy społecznej w 2019 roku
nadal istnieją potrzeby nie tylko w zakresie kontynuacji przedsięwzięć, ale także
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uwzględnienia nowych, celem świadczenia usług jeszcze bardziej dostosowanych do
potrzeb i oczekiwań mieszkańców, w tym potrzeb kadrowych, takich jak m. in.
psycholog i pedagog rodzinny, którzy byliby odpowiedzialni za wsparcie pracowników
socjalnych w zakresie trafnej diagnozy problemów w rodzinach oraz wśród seniorów.
Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawarto w sprawozdaniu z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie za rok 2019. Przydatne
informacje o poszczególnych programach i projektach znajdują się również na stronie
internetowej Ośrodka.
Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia to sektor, który często charakteryzuje się nie tylko wysokimi
wydatkami, ale również znacznym zróżnicowaniem działań. Podstawowe obowiązki
Gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która
wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m. in. sprawy ochrony zdrowia.
Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne,
w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
Oprócz omówionego już wcześniej Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz
programu zdrowotnego „Szóstka na szóstkę” w 2019 roku realizowany był program na
świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy i Miasta
Sianów w 2019 roku. Zadanie miało na celu zwiększenie dostępności do świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Gminy Sianów
posiadających skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów. Program
w całości finansowany był z budżetu Gminy, a jego koszt wyniósł 59.900,00 zł.
Wykonawcą zabiegów wyłonionym w drodze konkursu był Zakład Opieki Zdrowotnej
w Malechowie. Beneficjenci programu skorzystali w ubiegłym roku z 10 różnych
zabiegów, których wykonaną ilość przedstawia poniższa tabela.
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Tabela nr 23: Rodzaje świadczonych zabiegów.
Lp.
Rodzaj zabiegu
1. Ćwiczenia indywidualne
2. Ćwiczenia w UGUL-u
3. Laseroterapia
4. Sollux
5. Ultradźwięki
6. Pole magnetyczne
7. Elektroterapia
8. Masaż
9. Jonoforeza
10. Krioterapia
RAZEM

Ilość
149
130
1807
552
618
1697
751
380
210
715
7009

Powyższe zestawienie obrazuje duże zainteresowanie pacjentów na świadczenie
usług w zakresie rehabilitacji leczniczej. Zauważyć należy, że największą popularnością
cieszyły się zabiegi pola magnetycznego, laseroterapii oraz elektroterapii.
Z przeprowadzonego badania satysfakcji (215 wypełnionych ankiet) z jakości
świadczonych usług przez wykonawcę programu badania ankietowego wśród
beneficjentów wynika, że aż 77,39% badanych wystawiło bardzo dobrą, a 22,51%
ocenę dobrą. Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2019 roku wyniosły 86.700,00 zł.
Infrastruktura drogowa i transport
Na terenie Miasta występują 4 kategorie dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe,
gminne). Niemniej działalność Gminy w zakresie realizacji zadań związanych
organizacją ruchu dotyczy przede wszystkim budowy oraz utrzymania gminnych dróg,
ulic, mostów i placów. Dla bezpieczeństwa użytkowników dróg, podejmowane
powinny być również działania w aspekcie zapewnienia właściwej organizacji ruchu.
Kilometraż zrealizowanych dróg gminnych w 2019 roku w zakresie remontów
i przebudowy dróg gminnych wynosił 0,782 km. Wartość wydatków na inwestycje
w infrastrukturę drogową wyniosła 310.293,43 zł, które zostały pokryte ze środków
własnych oraz z dofinansowania z Nadleśnictwa Karnieszewice. Ponadto zrealizowano
przebudowę drogi powiatowej Kawno-Sieciemin na długości 1634 mb w porozumieniu
i dofinasowaniu z Powiatu Koszalińskiego i środków z RPO. Rozpoczęto przebudowę
drogi gminnej w Skwierzynce łączącej się z ul. Prostą w Koszalinie oraz drogi
powiatowej na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie do drogi wojewódzkiej nr 203
w Skibnie.
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Tabela nr 24: Długości dróg publicznych gminnych z podziałem na poszczególne rodzaje
nawierzchni wg stanu na początek i koniec 2019 roku (bez dróg wojewódzkich i
krajowych.
drogi twarde
drogi gruntowe
ulepszone
bitumiczne

betonowe

nieulepszone
z kostki

brukowcowe

tłuczniowe

wzmocnione
żwirem,
żużlem itp.

naturalne
(z gruntu
rodzimego)

długość dróg w km wg. stanu na dzień
01.01.
2019

31.12.
2019

01.01.
2019

31.12.
2019

01.01.
2019

31.12.
2019

01.01.
2019

31.12.
2019

01.01.
2019

31.12.
2019

01.01.
2019

31.12.
2019

01.01.
2019

31.12.
2019

10,647

12,461*

15,967

15,967

9,138

9,537

4,010

4,010

6,396

6,396

20,059

20,242

9,290

9,910

* oraz z odcinkiem drogi Kawno-Sieciemin
W 2019 roku usługi przewozowe na terenie Gminy świadczyło 8 przewoźników
prywatnych, którzy zobligowani byli do uiszczania opłat za każdorazowe
zatrzymywanie się na przystankach zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta
Sianów z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad rozliczania opłat za
korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sianów.
W ramach poprawy bezpieczeństwa wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich
wykonano chodnik w miejscowości Mokre oraz z Powiatem Koszalińskim III etap
chodnika w Węgorzewie Koszalińskim.
W ubiegłym roku w dalszym ciągu funkcjonowała uruchomiona od dnia 1 marca
2018 roku podmiejska linia autobusowa nr 33 pomiędzy Koszalinem, a miejscowością
Skwierzynka. Gmina Sianów powierzyła Gminie Miasto Koszalin zadanie publicznego
transportu zbiorowego z zakresu transportu publicznego pomiędzy Miastem Koszalin,
a Skwierzynką.
Zawarte porozumienie umożliwia dogodne połączenie autobusowe, które
umożliwia dojazd mieszkańców Skwierzynki do Koszalina. Linia podmiejska nr 33
kończy swoja trasę na pętli autobusowej w rejonie ul. Władysława IV w Koszalinie,
gdzie pasażerowie mogą przesiąść się na inne linie miejskie.
Zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizuje organizator
publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Koszalina jakim jest Zarząd Dróg
i Transportu w Koszalinie poprzez operatora jakim jest Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o. o. w Koszalinie.
Autobus wykonywał 10 kursów dziennie w dni powszednie wg ustalonego rozkładu
jazdy. Koszty biletów dla pasażerów komunikacji miejskiej określa uchwała
Nr XXIII/303/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 września 2016 roku. Koszt
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biletu normalnego w 2019 roku wynosił 2,90 zł, a ulgowego 1,45 zł. Warto zaznaczyć,
że koszt biletu na linii podmiejskiej nr 33 jest taki sam, jak w liniach miejskich
poruszających się w granicach administracyjnych Koszalina więc mieszkańcy
Skwierzynki nie ponosili podwyższonej opłaty za przejazd.
Na terenie Gminy Sianów zlokalizowanych było 67 przystanków, z czego 57 na
terenach wiejskich, natomiast 10 na terenie Miasta Sianów. Gmina Sianów była
właścicielem 7 przystanków natomiast pozostałymi 60 przystankami zarządzała na
podstawie porozumienia zawartego z odpowiednimi zarządcami dróg, przy których
znajdują się przystanki.
Ponadto w trakcie 2019 roku przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na
wybór wykonawców inwestycji drogowych. Przeprowadzenie postępowań
przetargowych służyło zapewnieniu wykonania zadań własnych związanych
z utrzymaniem dróg gminnych. Dzięki temu, Gmina mogła realizować zadania związane
zarówno z procesem inwestycyjnym, jak i dbania o odpowiedni stan infrastruktury
drogowej. Procedury przetargowe dotyczyły:
1) przebudowy drogi gminnej w Karnieszewicach z płyt drogowych typu YOMB
w systemie pasowym, a wartość umowy wyniosła 158.055,00 zł,
2) budowy chodnika w Węgorzewie Koszalińskim – III etap, a wartość umowy
wyniosła 192.759,73 zł.
3) przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skwierzynka, a wartość umowy
wyniosła 665.291,99 zł.
Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna
Długość nowo wybudowanych sieci wodociągowych w 2019 roku wyniosła 12,83
km. Nakłady finansowe wyniosły 4.941.700,00 zł, z czego kwota 1.559.200,00 zł została
pokryta ze środków własnych, a wartość 3.382.500,00 zł pochodziła ze środków
pozyskanych przez Gminę.
Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej na dzień 1 stycznia 2019 roku
wynosiła 97,95 km, a na dzień 31 grudnia 2019 roku 98,1 km. W ubiegłym roku została
wybudowana sieć wodociągowa magistralna o długości 11,9 km. Natomiast długość
czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy na dzień
1 stycznia 2019 roku wynosiła 65,4 km, a na koniec roku wyniosła 66,2 km.
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Suma budynków mieszkalnych na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła 1 710, w tym
1 587 budynków podłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej i 387 budynków
podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2019 roku
wynosiła 1 755 budynków, w tym 1 629 podłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej
i 416 budynków podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
Łączne nakłady na środki trwałe zapłacone w roku sprawozdawczym 2019
wyniosły 4.941.700,00 zł brutto, z czego 1.559.200,00 zł brutto stanowiły środki
z samorządów, natomiast dofinansowanie w wysokości 3.382.500,00 zł brutto
pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Całość nakładów w roku 2019 została
przeznaczona na zaopatrzenie wsi w wodę (sieć i przyłącza) dla zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów-Osieki”.
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 96 % mieszkań, a w przypadku
sieci kanalizacyjnej 64 %.
W 2019 roku doszło do 462 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było
wprowadzanie zanieczyszczeń stałych do systemu kanalizacji sanitarnej przez
mieszkańców. W związku z awariami podjęto decyzje o przypomnieniu mieszkańcom
zasad korzystania z systemu kanalizacji sanitarnej.
Ścieki z terenu gminy podczyszczane są na terenie Centralnej Pompowni Ścieków
w Sianowie, a następnie odprowadzane są do oczyszczalni ścieków „Jamno”
zlokalizowanej na terenie Miasta Koszalin, i eksploatowanej przez Miejskie Wodociągi
i Kanalizację Sp. z o. o. w Koszalinie.
W 2019 roku obowiązywały następujące stawki za dostarczaną wodę
i odprowadzenie ścieków: (na terenie gminy nie stosuje się zróżnicowanych stawek dla
gospodarstw domowych i dla przedsiębiorstw):
− za dostarczoną wodę 4,73 zł/m3 brutto,
− za odprowadzane ścieki 14,42 zł/m3 brutto.
Obowiązywały dopłaty do ścieków w wysokości 5 zł/m3 (stawka po dopłacie 9,43
zł/m3).
Tabela nr 25 (na następnej stronie): Ilość ujęć wody, odbiorców usług (przyłączy),
liczbę mieszkańców korzystających z usług wodno-kanalizacyjnych, średniomiesięczną
produkcję i zużycie wody w 2019 roku.
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liczba mieszkańców korzystających z usług
Przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego

liczba odbiorców usług przedsiębiorstwa (wg punktów odbioru)

Lp.

Ujęcie wody

odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)
korzystający

zarówno z sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej
W+K

pozostali (instytucje, działalność)
korzystający

zarówno z sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej
W+K

tylko z sieci
wodociągowej
W

tylko z sieci
kanalizacyjnej
K

zarówno z sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej
W+K

tylko z sieci
wodociągowej
W

tylko z sieci
kanalizacyjnej
K

tylko z sieci
wodociągowej
W

tylko z sieci
kanalizacyjnej
K

ilość przyłączy ryczałtowych
średni
miesięczny
pobór wody
z ujęć

średnia
miesięczna
sprzedaż
wody
ogółem

zarówno woda
i kanalizacja
W+K

tylko
woda
W

tylko
kanalizacja K

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[m3]

[m3]

1

Bielkowo

0

59

0

0

5

0

0

180

0

0

0

0

946,67

620,60

2

Dąbrowa

5

218

0

1

12

0

12

1000

0

58

0

0

3381,83

2906,85

3

Iwięcino

0

85

0

0

6

0

0

270

0

20

0

0

1178,67

829,71

4

Kleszcze

28

14

0

2

0

0

132

48

0

8

6

0

815,00

518,05

5

Maszkowo

0

68

0

0

5

0

0

150

0

0

0

0

837,42

457,58

6

Osieki

190

32

16

4

2

1

334

32

24

0

1

0

3450,40

1175,99

7

Rzepkowo

0

65

0

0

1

0

0

190

0

0

4

0

534,17

385,77

8

Sianów

1429

108

60

119

4

1

4760

400

240

68

5

13

32792,70

16710,79

9

Sieciemin

0

99

0

0

3

0

0

280

0

0

7

0

1082,50

940,18

10

Sierakowo
Sławieńskie

0

86

0

0

5

0

0

180

0

0

2

0

1371,83

732,60

11

Skibno

75

34

4

15

8

0

400

220

10

7

0

0

2585,30

2029,80

12

Skwierzynka

140

172

1

1

15

0

280

250

4

0

8

0

0*

2854,21

13

Sowno

0

46

0

0

4

0

0

140

0

0

34

0

651,25

349,90

14

Sucha
Koszalińska

90

62

2

3

3

0

270

80

8

5

9

0

2971,40

1208,02

0

117

0

0

7

0

0

350

0

0

2

0

1748,83

1349,74

0

100

0

0

2

0

0

250

0

0

8

0

834,00

736,46

15
16
17

Szczeglino
Węgorzewo
Koszalińskie
Wierciszewo
Razem

0

98

0

0

3

0

0

370

0

0

34

0

3453,17

899,04

1957

1463

83

145

85

2

6188

4390

286

166

120

13

58635,13

34705,29
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Planowanie przestrzenne
W 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Sianów wydał siedem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedsięwzięcia, dla których zostały wydane
powyższe decyzje dotyczą przede wszystkim budowy nowych obiektów infrastruktury
technicznej.
Decyzje wydano dla następujących inwestycji:
1) budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90/63 mm dla budynków
mieszkalnych na terenie dz. nr: 973, 880, 771 i 777 obręb 3 m. Sianów,
2) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z dwoma przyłączami
wodociągowymi na terenie dz. nr: 66/2 obręb 4 i dz. nr: 57, 108/9, 108/7 i 108/6,
obręb 6, m. Sianów,
3) przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie,
4) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
na terenie dz. nr: 50/26, 50/27, 50/29, 50/34, 50/35 i 64, obręb 4 m. Sianów,
5) budowa gazociągu średniego ciśnienia PE100 RC SDR11 dn 63 mm dla budynków
mieszkalnych na terenie działek nr: 47, 48/16, 48/17, 48/9, 48/11, 49, 50/18,
50/20, 50/22, 50/24, 64, 50/27, 50/29, 50/31, 50/33, 50/35, obręb 4 i działek
nr: 57, 108/9, 108/10, obr. 6, miasta Sianów,
6) budowa gazociągu średniego ciśnienia PE100 RC SDR11 dn 63 mm dla budynków
mieszkalnych na terenie działek nr: 935, 933, 938/1, 931, 932, 930, 929, 1014/2,
obręb 3, miasta Sianów,
7) budowa odcinków linii kablowej SN 15 kV oraz demontaż istniejących odcinków
napowietrznych linii nr 654, 656, 659 w Sianowie ul. Ogrodowa i Dworcowa.
Dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w tym
lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest obowiązujące „Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta
Sianów”, uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr XXXIX/229/01 w dniu
14 lipca 2001 r., zmienione Uchwałami Rady Miejskiej w Sianowie: Nr XLVII/264/06
z dnia 21 lipca 2006 r., Nr L/315/10 z dnia 23 lutego 2010 r., Nr LXIV/383/10 z dnia 29
października 2010 r., Nr VI/30/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr XXVI/155/2016 z dnia
29 czerwca 2016 r. oraz Nr LVII/380/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Ze studium w 2019
roku wydano łącznie 20 wypisów i wyrysów.
Z dniem 31 grudnia 2002 roku na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn.
zm.) utracił moc prawną miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Strona | 59

Sianów. W związku z powyższym miasto Sianów nie posiada planu. Dla działek
nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Burmistrz Gminy
i Miasta Sianów wydaje zaświadczenia o braku obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W 2019 roku wydano 50 zaświadczeń, głównie
w celu przedłożenia w kancelarii notarialnej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie. Teren Gminy Sianów obejmuje powierzchnię około 22700
ha. Około 93% powierzchni Gminy Sianów (21100 ha) posiada obowiązujący plan
miejscowy.
Planami zagospodarowania przestrzennego objęte są w całości tereny wiejskie
gminy, lecz w związku z licznymi wnioskami mieszkańców, tereny wiejskie wymagają
zmiany miejscowego planu, uchwalonego jeszcze w 1996 roku.
W 2019 roku zostały uchwalone dwa plany miejscowe:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów dla terenu działki
nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo z przeznaczeniem na teren
usług sportu i rekreacji,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skwierzynka,
zmieniający przeznaczenie działek z zabudowy sakralnej na zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
Teren miasta Sianowa objęty jest planami miejscowymi zajmującymi powierzchnię
około 59 ha, co stanowi około 3,7% ogólnej powierzchni miasta. W 2019 roku Burmistrz
wydał na terenie miasta 71 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 28 decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3 decyzje dotyczące zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, 2 decyzje dotyczące zabudowy produkcyjnej. Pozostałe
decyzje dotyczyły określenia warunków zabudowy dla budynków garażowych,
gospodarczych oraz instalacji gazowych.
Wydano łącznie 317 wypisów i wyrysów z obowiązujących planów
zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń dotyczących Specjalnej Strefy
Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku
o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802).
W 2019 roku rozpoczęły się prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Sianów. Zmianą studium objęte są:
1) działki nr 32, 33, 34, 36 w obrębie Sowno,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

działki nr 57, 178, 171/3, 100/3, 100/4, 124 w obrębie Ratajki,
działki nr 30, 32 w obrębie Węgorzewo Koszalińskie,
działki od nr 1/1 do nr 1/29 w obrębie Osieki,
działki nr 484/35, 484/33, 484/63 w obrębie Karnieszewice,
działka nr 741 w obrębie 0003 m. Sianów,
działka nr 24 w obrębie 0006 m. Sianów.

W ubiegłym roku trwały i nadal trwają trzy procedury w sprawie zmiany
i uchwalenia planów miejscowych:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sianów w części
obrębów Skibno i Sianów. Plan ma na celu uporządkowanie terenów po byłej
fabryce zapałek w Sianowie oraz stworzenie możliwości zainwestowania
atrakcyjnych terenów rolnych przyległych do węzła drogi ekspresowej S6 „Sianów
Zachód”, w obrębie Skibno.
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 33, 81
położonych w obrębie ewidencyjnym Węgorzewo. Teren działek przeznaczony
będzie pod eksploatację kruszyw.
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 484/33, 484/35,
484/63 położonych w obrębie ewidencyjnym Karnieszewice. Działki będą
przeznaczone pod zabudowę usługową oraz magazynowo-składową
z dopuszczeniem produkcji.
Przedsiębiorczość
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zarejestrowanych w Gminie Sianów
było 1298 przedsiębiorców. W 2019 roku zarejestrowano w gminie, zgodnie
z rejestrem REGON, 148 nowych przedsiębiorców. Można wśród nich wyróżnić:
− 133 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
− 15 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących
działalność gospodarczą.
W 2019 roku wyrejestrowano 86 przedsiębiorców, w tym 80 osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą oraz 6 osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. Stan na dzień 31 grudnia 2019
roku wyniósł 1372 zarejestrowanych przedsiębiorców, w tym 1235 osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą (liczba obejmuje również zawieszone
działalności).
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Gospodarka mieszkaniowa
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej
społeczności jest zadaniem własnym Gminy, przewidzianym ustawą z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego.
Dochody i wydatki na gospodarkę mieszkaniową realizowane są w dziale 700
klasyfikacji budżetowej.
Tabela nr 26: Najważniejsze źródła dochodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej – wg.
stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie w zł
Dochody (w tym):
1.216.238,32
Dochody bieżące (w tym):
641.128,35
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
41.481,80
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
374.670,03 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
106,00
i kosztów upomnień
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu
państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Dochody majątkowe (w tym):
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

177.070,88
585,76
2215,79
8263,45
36.734,64
575.109,97
172.644,00
402.465,97

W 2019 roku wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynosiły 1.356.533,07
zł, a najwięcej z nich dotyczyło wydatków bieżących (1.246.033,07 zł). Z kolei kwota
wydatków majątkowych wg wykonania planu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła
110.500,00 zł. Wydatkiem inwestycyjnym był zakup samochodu dla Gminnego Zakładu
Komunalnego (tzw. brygadówki).
Według stanu na dzień 31 stycznia 2019 roku w zasobie gminy znajdowało się 327
mieszkań o łącznej powierzchni 14809,13 m2, a na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina
Sianów posiadała w zasobie 312 mieszkań o łącznej powierzchni 14172,37 m2.
Zmniejszenie się liczby mieszkań związane było z ich wykupem przez najemców.
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W infrastrukturę wodociągową na dzień 31 grudnia 2019 roku uzbrojone było
100% z powyższych mieszkań, a kanalizacyjną uzbrojone było 98% z powyższych
mieszkań, natomiast 21,79% z nich było wyposażone w centralne ogrzewanie.
W 30,45% posiadanych mieszkań lokatorzy zalegali z opłatami, z powodu czego
w okresie analizy wszczęto 6 postępowań eksmisyjnych, a 3 procesy skończyły się
orzeczeniem przez sąd nakazu eksmisji. Innym powodem wszczęcia postępowań
eksmisyjnych było bezumowne zajęcie lokalu. Łączna suma zaległych opłat za
mieszkania wyniosła na dzień 1 stycznia 2019 roku 211.486,48 zł, gdzie płatności
dotyczyły 120 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2019 roku 179.494,35 zł, gdzie płatności
dotyczyły 95 mieszkań.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, w zasobie mieszkaniowym Gminy
pozostawały 34 lokale przeznaczone na najem socjalny o łącznej powierzchni 1014,64
m2. Na najem lokali mieszkaniowych od Gminy oczekiwały na początku 2019 roku
62 rodziny, zaś na koniec roku już 96 rodzin, z czego 34 rodziny oczekiwały na
przyznanie lokali socjalnych. Średni czas oczekiwania na najem mieszkania z zasobów
Gminy wyniósł 5 lat. W ramach realizacji wyroków eksmisyjnych na najem lokali
oczekiwało 6 rodzin.
Dokonano remontu w 22 mieszkaniach zlokalizowanych w Sianowie przy ulicach:
Armii Polskiej (4), Bolesława Chrobrego (1), Koszalińskiej (4), Łużyckiej (2), Mickiewicza
(4), Morskiej (3), Piastów (2), Plac pod Lipami (1) oraz w Skibienku (1). Przedmiotem
remontów była wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach, wymiana stolarki okiennej
w 4 lokalach, wymiana stolarki drzwiowej w 3 lokalach, remont 12 pieców kaflowych
oraz naprawa tynków w 2 lokalach.
Na dzień 1 stycznia 2019 roku w 2,45% mieszkań, będących w zasobie Gminy, nie
było toalet, zaś na dzień 31 grudnia odsetek ten wyniósł 2,56 % gdyż zmniejszyła się
liczba mieszkań komunalnych ze względu na ich sprzedaż.
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W 2019 roku Gmina Sianów wypłacała dodatki mieszkaniowe.
Tabela nr 27: Szczegółowe dane dotyczące dodatków mieszkaniowych.
Liczba wypłaconych
Kwota wypłacona
Wyszczególnienie
dodatków
dodatków
mieszkaniowych
mieszkaniowych
ogółem
702
129.895,24 zł
w zasobie gminnym
253
45.391,67 zł
w zasobie spółdzielczym
182
38.001,22 zł
w zasobie wspólnot
218
34.125,20 zł
mieszkaniowych
w zasobie prywatnym
49
12.377,15 zł
W roku ubiegłym wypłacono również 200 dodatków energetycznych dla 50 rodzin
na łączną kwotę 2.924,00 zł. W roku 2019, podobnie jak w roku ubiegłym, najwyższy
poziom wsparcia otrzymały rodziny zamieszkujące w lokalach należących do gminnego
zasobu mieszkaniowego.
W 2019 roku trwały intensywne prace nad realizacją programu Mieszkanie Plus.
Inwestycja obejmie budowę siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z parkingami naziemnymi na działce nr 456/58 w obrębie ewidencyjnym 0007 miasta
Sianowa. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 168 mieszkań: 8 mieszkań
jednopokojowych, 76 mieszkań dwupokojowych, 76 mieszkań trzypokojowych oraz
8 mieszkań czteropokojowych, w tym 9 mieszkań przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych.
Część mieszkań zaprojektowano z aneksem kuchennym, a część z kuchnią
zamkniętą. Powierzchnia mieszkań będzie zróżnicowana. Zaprojektowano mieszkania
o powierzchni od 27,84m2 do 71,46 m2. Mieszkania jednopokojowe będą miały
powierzchnię od 27,84 m2 do 30,38 m2. Mieszkania dwupokojowe będą miały
powierzchnię od 34,72 m2 do 49,67 m2. Mieszkania trzypokojowe będą miały
powierzchnię od 48,45 m2 do 65,60 m2. Mieszkania czteropokojowe będą miały
powierzchnię od 64,02 m2 do 71,46 m2. W każdym bloku, w parterze budynku
zaprojektowano wózkownie i pomieszczenia techniczne. W ramach inwestycji
powstanie również 168 miejsc parkingowych, w tym 9 miejsc dla samochodów osób
niepełnosprawnych. Zaprojektowano również plac zabaw dla młodszych i starszych
dzieci, plac rekreacyjny, ławki oraz wiaty rowerowe.

Strona | 64

Ochrona środowiska i system odbioru odpadów
W 2018 roku w Gminie Sianów obowiązywał Regulamin utrzymania czystości
i porządku przyjęty uchwałą XXVI/144/2016 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia
29 czerwca 2019 roku z późniejszymi zmianami. Stawki obowiązujące w Gminie za
gospodarowanie odpadami wynikały z realizacji uchwały XXXV/235/2017 Rady
Miejskiej w Sianowie z dnia 29 marca 2017 roku i ich wysokość uzależniona była od
liczebności gospodarstwa domowego. Stawki przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 28: Stawki za wywóz odpadów komunalnych.
Wielkość
Sposób
gospodarstwa
Zmieszany
domowego
1-osobowe
17 zł
2-osobowe
33 zł
3-osobowe
45 zł
4-osobowe
56 zł
5-osobowe
66 zł
6-osobowe
73 zł
7-osobowe
79 zł
8-osobowe
84 zł
9-osobowe i większe
89 zł

Sposób
Selektywny
11 zł
22 zł
31 zł
39 zł
46 zł
51 zł
56 zł
59 zł
62 zł

W 2019 roku 73,2% właścicieli nieruchomości deklarowało zbiórkę odpadów
w sposób selektywny, natomiast 26,8% właścicieli nieruchomości deklarowało zbiórkę
odpadów w sposób nieselektywny.
Całkowita wartość dochodów w obszarze gospodarki odpadami wyniosła
1.523.472,05 zł, z kolei wydatki wynosiły 1.788.533,38 zł. Oznacza to, iż w 2019 roku
poniesione zostały wyższe wydatki aniżeli dochody o 265.061,33 zł.
W roku 2018 roku na 1 mieszkańca Gminy przypadało 239 kg zmieszanych
odpadów komunalnych, natomiast w roku 2019 roku na 1 mieszkańca przypadało 244
kg zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiana proporcji wynikała z tego, że
mieszkańcy w roku 2019 wytworzyli więcej odpadów niż w roku 2018.
Na kolejnej stronie zaprezentowano tabelę obrazującą ilości odpadów odebranych
od mieszkańców w podziale na poszczególne frakcje.
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Tabela nr 29: Ilość odpadów z podziałem na frakcje.
Ilość odpadów wyrażonych w megagramach
Rodzaj odpadów
2018 rok
2019 rok
2.713,944
2.763,815
Zmieszane
323,79
386,346
Biodegradowalne
Opakowania z papieru
34,915
46,055
i tektury
Zmieszane odpady
230,267
259,613
opakowaniowe
162,41
169,736
Opakowania ze szkła
W ubiegłym roku zauważalny był wzrost wyprodukowanych ilości odpadów
selektywnych we wszystkich rodzajach frakcji – największy wśród odpadów
biodegradowalnych (o 87,01 Mg), i kolejno zmieszanych odpadów opakowaniowych
(o 29,346 Mg), opakowań z papieru i tektury (o 11,14 Mg), opakowań ze szkła (o 7,326
Mg). Nastąpił również wzrost ilości wytworzonych odpadów zmieszanych o 49,871 Mg
w zestawieniu z rokiem 2018. Dane pokazują, że mieszkańcy wyprodukowali więcej
odpadów w roku raportowanym, niż w 2018, ale jednocześnie zaobserwowano wzrost
ilości posegregowanych odpadów, przy niewielkim wzroście również ilości odpadów
zmieszanych, co świadczy o rosnącej świadomości mieszkańców dot. problemu
produkcji odpadów, ich dalszego zagospodarowania i dbania o środowisko.
W ramach akcji „gabaryty” odebrano od mieszkańców Gminy łącznie 168,2 Mg
odpadów wielkogabarytowych.
W Gminie Sianów w 2019 roku funkcjonował jeden Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku
Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.
Każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów mógł, w ramach opłaty uiszczanej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożyć w PSZOK następujące rodzaje
odpadów pochodzące z gospodarstw domowych:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) zużyte opony,
d) odpady zielone,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony
drewna oraz opakowania po nich,
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i) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
i opakowania po nich,
j) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji
i dezynsekcji,
k) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
l) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierających rtęć, w tym świetlówki,
termometry czy przełączniki,
m) zużyte kartridże i tonery,
- po okazaniu potwierdzenia wniesienia opłaty na rzecz Gminy Sianów za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do PSZOK w 2019 roku mieszkańcy
przywieźli łącznie 471,113 Mg odpadów, z czego najwięcej bo aż 127,204 Mg stanowiły
odpady wielkogabarytowe, a następnie odpady z betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów w ilości 124,34 Mg.
W 2019 roku na terenie Gminy istniało jedno legalnie działające wysypisko
odpadów komunalnych – Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie przy
ul. Łubuszan 80. Na początku 2019 roku w Gminie nie zlokalizowano żadnych dzikich
wysypisk odpadów komunalnych, jednakże w ciągu roku zlikwidowano już 13 dzikich
wysypisk, z których 7 znajdowało się w Sianowie, a po jednym w Dąbrowie,
Kędzierzynie, Skibienku, Skibnie, Skwierzynce i Suchej Koszalińskiej. W ubiegłym roku
nie stwierdzono na terenie Gminy pożarów wysypisk.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy Gmina
podjęła następujące działania:
1) udzielanie wsparcia rzeczowego (dokumentacja projektowa) i finansowego (dotacje)
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – łącznie w tym zakresie rozpatrzono
16 wniosków,
2) organizacja i współfinansowanie imprez o charakterze edukacyjno-ekologicznym,
w tym np. Wiosenny Festiwal Kultury Ekologicznej czy Gminny Sejmik Ekologiczny,
które to wydarzenia angażowały placówki oświatowe z kilku gmin,
3) sfinansowanie akcji #trashtage challenge w Sianowie – posprzątaj po innych i się tym
pochwal,
4) prowadzenie akcji kontrolno-edukacyjnych w zakresie eksploatacji palenisk
domowych,
5) usunięto 39,52 Mg wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych.

Strona | 67

W Gminie funkcjonującym zakładem szczególnie uciążliwym dla środowiska jest
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80, prowadzony
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie.
Działalność kulturalna
Na terenie Gminy Sianów funkcjonuje jedna instytucja kultury jaką jest Centrum
Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów.
Celem samorządowej instytucji kultury jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb
i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych
dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej między innymi poprzez:
1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej, narodowej
i państwowej,
2) promocję polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu
europejskiego dziedzictwa kulturowego,
3) edukację kulturalną oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,
4) inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa
narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,
5) prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich
w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących
w działalności kulturalnej, szczególnie nadzorowanej przez samorządy
terytorialne,
6) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
7) wytwarzanie materiałów informacyjnych,
8) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu
oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych, z uwzględnieniem
szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
9) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie
informacji własnych i zewnętrznych,
10) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
11) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania
kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
12) organizowanie konkursów czytelniczych,
13) organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji prozy,
14) prowadzenie świetlic społeczno-kulturalnych.
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Pod zarządem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów
w 2019 roku było 12 świetlic zlokalizowanych w miejscowościach Bielkowo, Dąbrowa,
Grabówko, Gorzebądz, Iwięcino, Maszkowo, Rzepkowo, Skibno (wraz z punktem
bibliotecznym), Skwierzynka, Sowno oraz dwiema w Sianowie, a także budynek główny
Centrum Kultury wraz z biblioteką oraz Galeria Kino Zorza, które są zlokalizowane
w Sianowie przy ul. Plac Pod Lipami.
Centrum Kultury realizowało w ubiegłym roku następujące plany projektowe
wpisane w program działalności:
1) kalendarz imprez kulturalnych na rok 2019,
2) edukacja kulturalna mieszkańców Gminy i Miasta Sianów,
3) rozwój czytelnictwa w roku 2019,
4) promocja kinematografii polskiej sztuki filmowej,
- które były realizowane w blokach tematycznych.
W ramach działalności centrum kultury:
a) funkcjonowały cztery zespoły ludowe: Bursztyny, Złoty Dukat, Kwiat Paproci,
Rosiczki,
b) dzieci i młodzież brała udział w zajęciach artystycznych wokalnych, tanecznych,
kulinarnych, teatralnych, gitarowych, języka hiszpańskiego – 90 dzieci,
c) dorośli mieszkańcy brali udział w zajęciach de coupage i krawieckich – 30 osób,
W ramach biblioteki publicznej:
a) do bibliotek zakupiono 73% książek ze środków własnych, a 27% w ramach
programu Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych do bibliotek,
b) było zaprenumerowanych 45 tytułów czasopism. Wszystkie filie biblioteczne
i punkt biblioteczny w Skibnie mają zaprenumerowaną lokalną gazetę codzienną
„Głos Koszaliński”. Oferta była na bieżąco uaktualniana gdyż czytelnicy zgłaszali
swoje potrzeby i zainteresowania,
c) liczba udzielonych informacji bibliograficznych dla czytelników to 3113
natomiast informacji rzeczowych udzielono w liczbie 33658,
d) zostało przeprowadzonych 490 lekcji bibliotecznych, lekcji tematycznych oraz
dyskusji nad książką i spotkań z książką,
e) organizowano spotkania dla użytkowników pt. „Pasjonujące spotkania”
z ciekawymi ludźmi,
f) przeprowadzono akcję pt. „Rozgryzamy bibliotekę”, która miała na celu
zapoznanie i przełamywanie barier miedzy „nowym” czytelnikiem
a bibliotekarzem,
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g) w soboty zapraszano do biblioteki wszystkich mieszkańców gminy na spotkania
przy kawie, w czasie, których wspólnie rozwiązywane były krzyżówki oraz quizy
literackie.
h) prowadzone były również zabawy i konkursy, z których bardzo chętnie korzystali
rodzice wraz ze swoimi dziećmi,
i) kontynuowano akcję pro czytelniczą pt. „Rodzinne Podróże z baśnią”. We
wszystkich filiach bibliotecznych w każdą ostatnią sobotę miesiąca odbywały się
spotkania z bajką czytaną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami.
Za każdym razem czytane były inne bajki, a ich wyboru dokonywały same dzieci.
W trakcie spotkania maluchy z wielkim zainteresowaniem przeglądały kolorowe
książeczki i opowiadały o tym, co w nich zobaczyły,
j) w bibliotekach działały kąciki crossbookingu. Myślą przewodnią były słowa
Umberto Eco – „Kto czyta książki – żyje podwójnie”. Odwiedzający nie tylko mieli
okazję usiąść przy stoliku, zrelaksować się, ale też wybrać sobie książkę z regału,
zabrać ją do domu, przeczytać, a później przekazać dalej. Stali bywalcy biblioteki
włączyli się do akcji i „puścili w obieg” zapomniane książki,
k) działały dwa Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci i dorosłych. DKK w Sianowie
powstało pod patronatem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Dyskusyjne kluby
książki działają w ramach ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu
Książki „Tu czytamy”, promującego czytelnictwo.
Biblioteka w Sianowie wraz ze swoimi filiami bibliotecznymi ma 100%
wprowadzonego księgozbioru do katalogu elektronicznego MAK+.
Tabela nr 30: Dane o ilości księgozbioru i wypożyczeń oraz ilości czytelników.
Nazwa
Księgozbiór
Liczba zakupionych książek
Liczba wypożyczeń księgozbioru
Liczba wypożyczeń w czytelni
Audiobooki
Wypożyczenia audiobooków
Czytelnicy zarejestrowani

2018 rok
39 746
2 303
54 390
34 237
66
1 901
3 821

2019 rok
42 845
2 532
56 425
39 562
98
2010
4 890

Warto zaznaczyć, że Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów w 2019 roku zajęła
2. miejsce w Polsce w rankingu Instytutu Książki i Rzeczpospolitej. Na konkurs wpłynęło
ponad 2000 ankiet z całej Polski. Sianowska biblioteka zajęła także w tym samym
rankingu 1. miejsce w Województwie Zachodniopomorskim na Najlepszą Bibliotekę.
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W ramach funkcjonowania Kina Zorza w roku ubiegłym odbyło się 450 seansów
filmowych w ciągu 251 dni roku, w których udział wzięło 10.225 widzów, odtworzono
12 filmów premierowych oraz 12 polskich tytułów. Kinomani odbyli także 10 spotkań
w ramach Sianowskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Kino Zorza w Sianowie od
roku 2016 jest członkiem Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ze statusem kina lokalnego.
W Galerii Zorza odbyło się 6 wernisaży malarskich i rysunkowych.
Zorganizowanych zostało 66 imprez kulturalnych i plenerowych na terenie Gminy
i Miasta Sianów. Centrum Kultury współuczestniczyło w imprezach z instytucjami oraz
organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy.
Centrum Kultury w roku 2019 bezpośrednio zorganizowało następujące imprezy:
1) Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sianowie (styczeń),
2) Koncert Kolęd na ludowo (styczeń),
3) Koncert dla Wolontariuszy (styczeń),
4) Dzień Zakochanych (luty),
5) Ferie w Gminie Sianów (luty),
6) Dzień Osadników Ziemi Sianowskiej (marzec),
7) Dzień Kobiet (marzec),
8) Piknik z Flagą (maj),
9) Dzień Dziecka w Parku Miejskim w Sianowie (czerwiec),
10) 32. Dni Ziemi Sianowskiej (czerwiec),
11) Wakacje w Gminie Sianów (lipiec-sierpień),
12) 6. Folk Film Festiwal (lipiec),
13) Dożynki Gminne w Sierakowie Sławieńskim (sierpień),
14) Dzień Niepodległości 11 listopada (listopad),
15) Imieniny Miasta Sianów (listopad),
16) Jarmark Bożonarodzeniowy (grudzień),
17) Akcja Dziewczynki z zapałkami (grudzień).
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna jest z ujęta w ogólnopolskim filmie
promującym Program Bibliotek Infrastruktura Bibliotek. Centrum Kultury to także ścisła
współpraca i prowadzenie Klubu Rodziny w Sianowie, które zrzesza 40 rodzin z dziećmi,
które aktywnie pozyskuje środki z FIO na realizację statutową.
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Bezpieczeństwo publiczne
Straż miejska w 2019 roku podjęła 951 interwencji. Wykonane interwencje
najczęściej dotyczyły: zdarzeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi - 100 przypadków, czynów przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji - 195 przypadków, zdarzeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia –
52 przypadki, naruszenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 29
przypadków, zdarzeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 34 przypadki,
czynów z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt – 27 przypadków oraz zdarzeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
– 31 przypadków. Podczas realizacji interwencji stwierdzono 527 zdarzeń
o znamionach wykroczeń.
Wobec 315 sprawców tych wykroczeń nałożono grzywnę w formie mandatu
karnego na łączną kwotę 40.750 złotych. W stosunku do 209 kolejnych sprawców
zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia i zwrócenia
uwagi lub ostrzeżenia. Ponadto straż miejska zrealizowała zabezpieczanie przebiegu
wszystkich znaczących uroczystości, imprez kulturalnych i sportowych, wydarzeń
społecznych oraz akcji charytatywnych odbywających się na terenie Gminy Sianów.
W minionym roku straż miejska przeprowadziła także 14 akcji prewencyjnoedukacyjnych, odnoszących się szczególnie do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
dzieci i seniorów i zakazu spalania odpadów w instalacjach grzewczych. Przykładem
takich działań były akcje zrealizowane pod hasłem: „Jak mam się zachować w sytuacji
zagrożenia”, „Bezpieczna zabawa w ferie”, „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”, „Jesteś
widoczny – to jesteś bezpieczny”, „Bezpieczny senior”, „Fotelik nie gryzie”, „Stop
przemocy”, „Oznakuj swój rower”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Wszyscy dbajmy
o nasze środowisko”. Część z tych działań prowadzona była wspólnie
z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Sianowie.
W celu utrzymania bezpieczeństwa na wysokim poziomie, Gmina Sianów
wydatkowała 464.232,21 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wskazać należy, iż
w ramach działalności Straży Miejskiej poniesiono m. in. około 18.651,00 zł wydatków
inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację istniejącego lecz przestarzałego
systemu kamer monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie oraz przeniesienie jednej z dotychczasowych kamer na nowy punkt w rejon
Domu Seniora. Przeniesienie kamery nastąpiło między innymi na podstawie
postulatów zgłaszanych przez mieszkańców.
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Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy i Miasta Sianów szczególnie
w czasie imprez rozrywkowo-sportowych organizowanych w 2019 roku z budżetu
Gminy przeznaczono kwotę 15.000,00 zł na dodatkowe 100 służb patrolowych
wykonywanych przez policjantów, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa.
Dodatkowo przekazano 2.500,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Koszalinie z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu samochodu operacyjnego.
W roku 2019 Gmina przeznaczyła 200.000,00 zł na funkcjonowanie pięciu
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Dokonano także zakupu nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Osiekach, która jest
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, o wartości 670.000,00 zł. W tej kwocie
wkład gminy wyniósł 250.000 zł, a pozostała kwota to środki pozyskane ze źródeł
zewnętrznych. W roku ubiegłym na dalsze prace modernizacyjne obiektu OSP
w Sierakowie Sławieńskim przeznaczono z budżetu Gminy 10.000,00 zł.
W ubiegłym roku na terenie Gminy Sianów odnotowano 198 zdarzeń, w których
brały udział jednostki straży pożarnej, w tym 82 pożary, 107 miejscowych zagrożeń,
głównie wypadków komunikacyjnych, oraz 9 fałszywych alarmów. Względem roku
2018 w roku ubiegłym nastąpił spadek liczby pożarów lecz o 38 wzrosły przypadki
miejscowych zagrożeń.
Tabela nr 31: Ilość zdarzeń, w których brały udział poszczególne jednostki OSP z terenu
Gminy Sianów.
Jednostka
Ilość zdarzeń
OSP w Sianowie
138
OSP w Osiekach
49
OSP w Iwięcinie
31
OSP w Siecieminie
17
OSP w Sierakowie Sławieńskim
5
Ponadto wszystkie jednostki OSP w ramach programu edukacyjnego
patronowanego przez Urząd Marszałkowski prowadziły szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Uczestniczyły w nich mieszkańcy Gminy oraz uczniowie szkół.
W posterunku Policji w Sianowie w roku 2019 służbę pełniło 9 funkcjonariuszy
w tym kierownik posterunku, dwóch w zespole dochodzeniowo-śledczym,
4 dzielnicowych zespołu ds. prewencji oraz dwóch policjantów ogniwa patrolowointerwencyjnego.
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W zakresie wybranych przestępstw kryminalnych stwierdzono:
1) 11 kradzieży
2) 4 kradzieże z włamaniem,
3) 9 uszkodzeń rzeczy,
4) 1 pobicie,
5) 1 uszkodzenie ciała,
6) 6 przestępstw narkotykowych,
7) 75 innych przestępstw.
Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa policjanci zatrzymali 58 sprawców,
jak również 45 osób poszukiwanych oraz 2 poszukiwane pojazdy.
W celach prewencyjnych osoby nietrzeźwe, których pozostawienie zagrażałoby ich
życiu i zdrowiu doprowadzono łącznie 64 osoby: do jednostek policji - 55 osób, do
miejsca zamieszkania, pobytu - 6 osób, a do podmiotu leczniczego - 3 osoby.
Policjanci zrealizowali 970 różnego rodzaju pomocy prawnych, wywiadów
i ustaleń. Przeprowadzili łącznie 1449 interwencji, w tym 1386 własnych interwencji
w miejscach publicznych oraz 63 interwencje domowe. W związku z interwencjami
domowymi założonych zostało 7 Niebieskich Kart. Funkcjonariusze wylegitymowali
3964 osoby i skontrolowali 592 pojazdy.
W ramach funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń odnotowano 13 zgłoszeń
o charakterze prewencyjnym (nie wliczając zgłoszeń dot. ruchu drogowego), z czego
1 zgłoszenie zostało potwierdzone.
Wobec sprawców wykroczeń wdrożono 279 postępowań mandatowych, a w 832
przypadkach zastosowano środek oddziaływania wychowawczego.
Tabela nr 32: Wykroczenia w gminie.
Podział wykroczeń
Bezpieczeństwo i porządek w
komunikacji
Porządek i spokój publiczny
Wykroczenia przeciwko mieniu
Przepisy o wychowaniu w trzeźwości
Wykroczenia przeciwko urządzeniom
użytku publicznego
Inne

Ilość mandatów i środków
oddziaływania wychowawczego
38 mandatów i 63 pouczenia
70 mandatów i 211 pouczeń
45 mandatów i 2 pouczenia
60 mandatów i 288 pouczeń
9 mandatów i 90 pouczeń
57 mandatów i 178 pouczeń

W minionym roku na terenie Gminy funkcjonariusze Posterunku Policji w Sianowie
przeprowadzili kilkadziesiąt akcji policyjnych, spośród których można wskazać:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

trzeźwy poranek,
bezpieczna droga krajowa nr 6,
bezpieczna droga do szkoły,
bezdomni zimą,
bezpieczne ogrody,
bezpieczne ferie i wakacje,
znakowanie rowerów,
bezpieczny senior.
Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem

Łączna wartość mienia Gminy Sianów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła
159.302.078,37 zł, z czego majątek trwały stanowi 97,5%, a majątek obrotowy 2,5%,
i zmniejszyła się w stosunku do wartości mienia z końca 2018 roku (163 936 939,75 zł)
o kwotę 4.634.861,38 zł. Wartość netto majątku Gminy i jego strukturę prezentuje
poniższa tabela.
Tabela nr 33: Wartość majątku gminy.
Lp.

Wyszczególnienie

1
I.
1.
2.
II.

2
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Pozostałe aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
MAJĄTEK OGÓŁEM

Wartość w zł
na dzień
31 grudnia 2019 r.
3
155.250.230,60
155.241.919,44
8.311,16
4.051.847,77

Struktura %

159.302.078,37

4
97,5
2,5
100,0

W aktywach trwałych 48,6 % majątku stanowią grunty komunalne, natomiast
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 46,0%, inwestycje 1,5%,
a pozostałe środki trwałe 3,9%.
W strukturze aktywów obrotowych:
− należności i roszczenia stanowią 75,9% i wyniosły 3.073.847,83 zł,
− środki pieniężne stanowią 23,2% i wyniosły 939.176,72 zł,
− zapasy stanowią 0,9% i wyniosły 37.287,04 zł.
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Tabela nr 34: Aktywa trwałe Gminy Sianów.
Wartość w zł
Opis mienia wg grup rodzajowych
na dzień
01.01.2019 r.
1
2
I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
159.903.996,18
1. Grunty
79.101.883,33
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii
69.910.008,84
lądowej i wodnej
3. Pozostałe środki trwałe
6.502.190,70
4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)
4.389.913,31
Opis mienia wg grup rodzajowych
Wartość w zł
na dzień
01.01.2019 r.
1
2
II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE
6.799,22
1. Należności długoterminowe
4.826,16
2. Wartości niematerialne i prawne
1.973,06
Razem aktywa trwałe

159.910.795,40

Tabela nr 35: Wartość aktywów obrotowych Gminy Sianów.
Wartość w zł
Wyszczególnienie
na dzień
01.01.2019 r.
1
2
I. AKTYWA OBROTOWE
4.026.144,35
1. Zapasy:
35.744,01
- materiały, towary
2. Należności i roszczenia
3.060.029,48
3. Środki pieniężne
929.190,87
4. Rozliczenia międzyokresowe
1.179,99

Wartość w zł
na dzień
31.12.2019 r.
3
155.241.919,44
75.469.632,43
71.395.811,30
6.017.293,87
2.359.181,84
Wartość w zł
na dzień
31.12.2019 r.
3
8.311,16
4.826,16
3.485,00
155.250.230,60

Wartość w zł
na dzień
31.12.2019 r.
3
4.051.847,77
37.287,04
3.073.847,83
939.176,72
1.536,18

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Sianów stanowił:
a) rzeczowy majątek trwały:
− grunty o powierzchni 568,5732 ha i wartości 75.469.632,43 zł, które znajdują się
w granicach administracyjnych Gminy Sianów,
− budynki i lokale oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej (sieci wodnokanalizacyjne) o wartości netto 71.395.811,30 zł,
− urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto 4.784.564,19 zł,
− środki transportu o wartości netto 721.467,36 zł,
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− pozostałe środki trwałe o wartości netto 511.262,32 zł;
b) pozostały majątek trwały:
− należności długoterminowe o wartości 4.826,16 zł,
− wartości niematerialne i prawne o wartości 3.485,00 zł;
c) majątek obrotowy:
− należności i roszczenia o wartości 3.073.847,83 zł,
− środki pieniężne o wartości 939.176,72 zł,
− rozliczenia międzyokresowe o wartości 1.536,18 zł.
Majątek trwały Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na dzień 31 grudnia 2019 roku,
wynosi 113 546 320,86 zł i stanowi 73,1% majątku trwałego Gminy ogółem.
W strukturze majątku trwałego Urzędu Gminy i Miasta Sianów, aktywa rzeczowe
wynoszą 99,99%.
W grupie aktywów rzeczowych, grunty stanowią 64,8%, budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej 32,2%, inwestycje rozpoczęte 2,1%, środki transportu 0,3%,
urządzenia techniczne i inne środki trwałe 0,5%.
Gmina nie posiada akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.
Aktywa obrotowe Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na 31 grudnia 2019 roku,
wynoszą 2.597.302,17 zł i w strukturze majątku obrotowego Gminy stanowią 64,1%.
Majątek administrowany jest również przez Gminę w sposób pośredni poprzez:
− zakład budżetowy (GZK) realizujący usługi komunalne,
− jednostki budżetowe realizujące zadania sfery społecznej (szkoły, przedszkole,
żłobek, OPS, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Seniora),
− instytucję kultury.
Tabela nr 36: Majątek w zł w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
Wyszczególnienie

GZK
w
Sianowie

instytucja
kultury

MGOPS
w Sianowie

ŚDS
„Szansa”
w
Sianowie

Żłobek
Gminny
„Skrzat”

jednostki
oświatowe

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

33.174.376,89

4.233.674,33

370.553,20

188.000,00

55.228,47

7.915.751,18

544.046,71

12.916,00

57.105,09

-

55.228,47

1.266.275,29

I. Wartości
niematerialne
i prawne
II. Rzeczowe
aktywa trwałe
1. Grunty
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2. Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. Urządzenia
techniczne
i maszyny
4. Środki
transportu
5. Inne środki
trwałe
6. Środki trwałe
w budowie
III. POZOSTAŁE
AKTYWA
TRWAŁE
Należności
długoterminowe
IV. AKTYWA
OBROTOWE
OGÓŁEM
MAJĄTEK

28.054.863,31

4.091.948,21

281.878,36

-

-

6.538.422,09

4.197.058,71

128.810,12

10.864,02

-

-

24.995,21

232.944,94

-

188.000,00

-

2.389,51

145.463,22

-

20.705,73

-

-

83.669,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.027.046,04

49.571,11

71.434,23

829,75

2.336,15

438.737,66

34.201.422,93

4.283.245,44

441.987,43

188.829,75

57.564,62

8.354.488,84

Największe dochody budżetu w 2019 roku stanowiły wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości i ustanowienie służebności
przesyłu, a następnie sprzedaż gruntów na własność, sprzedaż lokali mieszkalnych
i użytkowych, czynsze dzierżawne, opłata z tytułu przekształcenia z użytkowania
wieczystego na własność oraz opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału i infrastruktury technicznej.
Łączna kwota dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w ramach transakcji
zawartych w 2019 roku wynosiła 402.466 zł netto (434.947,00 zł brutto).
Następowały również przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, z których łączne dochody obejmowały kwotę 172.644,00 zł netto
(177.084,00 zł brutto).
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Tabela nr 37: Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania według stanu na dzień
31 grudnia 2019 roku.
Wyszczególnienie
Kwota netto
VAT
Kwota brutto
1
2
3
4
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie, użytkowanie wieczyste
416.152,00 zł
9.464,00 zł
425.616,00 zł
nieruchomości i ustanowienie
służebności przesyłu
Sprzedaż gruntów na własność
281.778,00 zł
59.481,00 zł
341.259,00 zł
Czynsze dzierżawne
177.071,00 zł
37.543,00 zł
214.614,00 zł
Opłata z tytułu przekształcenia z
172.644,00 zł
4.440,00 zł
177.084,00 zł
użytkowania wieczystego na własność
Sprzedaż lokali mieszkalnych
120.688,00 zł
120.688,00 zł
i użytkowych
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku jej
75.754,00 zł
75.754,00 zł
podziału i infrastruktury technicznej
OGÓŁEM: 1.244.087,00 zł 110.928,00 zł 1.355.015,00 zł
Gmina Sianów posiadała według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku 568,5732 ha
gruntów, w tym:
1) grunty orne 45,9181 ha,
2) drogi 275,3576 ha,
3) lasy i grunty leśne 28,0891 ha,
4) działki budowlane 23,0854 ha,
5) cmentarze komunalne 12,09 ha,
6) działki w użytkowaniu wieczystym 76,8525 ha,
7) działki zabudowane pod tereny przemysłowe 19,0131 ha,
8) pozostałe grunty 88,1674 ha.
Wśród wyżej wymienionych gruntów, były grunty, które stały się mieniem
komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa, na wniosek, a także w wyniku
nabycia od osób prawnych i fizycznych.
W roku raportowanym nastąpiła zmiana powierzchni w posiadaniu gruntów przez
Gminę, i tak:
1) powierzchnia gruntów ornych zmniejszyła się o 0,1945 ha na skutek sprzedaży
nieruchomości,
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2) powierzchnia działek budowlanych zwiększyła się o 0,9172 ha na skutek
komunalizacji nieruchomości,
3) powierzchnia dróg zwiększyła się o 0,6820 ha na skutek nieodpłatnego przejęcia
nieruchomości od Oddziału Regionalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Koszalinie,
4) powierzchnia działek w użytkowaniu wieczystym zmniejszyła się o 13,6738 ha
w skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz
nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5) powierzchnia pozostałych gruntów (rowy) zmniejszyła się o 2,6997 ha, na skutek
Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w przedmiocie
uchylenia decyzji komunalizacyjnej (obr. Wierciszewo),
6) powierzchnia działek zabudowanych pod tereny przemysłowe zmniejszyła się
o 8,6669 ha w skutek przekazania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz: Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sianowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie, Przedszkola Gminnego w Sianowie, Żłobka Gminnego
„Skrzat” w Sianowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie
i Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie.
Nieodpłatnie pozyskano do zasobu gminnego od Skarbu Państwa, w drodze
komunalizacji jedną nieruchomość położoną na terenie miasta Sianowa o powierzchni
1,3737 ha o wartości 237.100,62 zł. Nieodpłatnie nabyto od Oddziału Regionalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie działkę gruntu o powierzchni
0,9415 ha, w obrębie m. Skibno, z przeznaczeniem pod drogę o wartości 25.956,21 zł.
Również nieodpłatnie nabyto do zasobu gminnego od osoby fizycznej lokal
mieszkalny zlokalizowany w Sianowie przy ul. Koszalińskiej 2 o powierzchni 44,27 m2
oraz dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 14,43 m2, wraz z udziałem do
619/10.000 części działki gruntu o wartości 75.870,00 zł.
Dokonano sprzedaży na własność:
1) 15 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 90.878,00 zł przy zastosowaniu
obowiązującej przy sprzedaży 92% bonifikaty,
2) 11 działek gruntu za łączną kwotę 265.793,77 zł netto,
3) w drodze przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
3 nieruchomości za kwotę 6.261,60 zł, przy zastosowaniu 20% bonifikaty,
4) 1 lokalu użytkowego za kwotę 29.810,00 zł.
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Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sianów na dzień 31 grudnia
2019 r., stanowiła 544,0203 ha, a ich wartość wynosiła 73.546.976,87 zł (wg wartości
księgowej).
BUDŻET OBYWATELSKI
Dnia 26 listopada 2019 roku Rada Miejska w Sianowie podjęła Uchwałę
Nr XVI/118/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy i Miasta Sianów w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Sianów oraz
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego.
Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym
procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych
w gminie w perspektywie roku budżetowego. Daje on możliwość zgłaszania
i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniając się
do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej okolicy, ale i całej gminy.
Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują
mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu
gminy.
W 2020 roku do dyspozycji w ramach Sianowskiego Budżetu Obywatelskiego
przeznaczonych zostało 120.000,00 zł. Propozycje projektów zgłaszano w styczniu
2020 roku, zaś po wstępnej ocenie Komisji oraz głosowaniu mieszkańców, wyniki
podano do wiadomości publicznej 3 marca 2020 r. Do realizacji w 2020 r. wybrano
zadanie „Wykonanie oświetlenia oraz modernizacja placu przy ul. Dębowej „Wembley”
oraz zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w m. Skibienko”.
Informacje z realizacji budżetu obywatelskiego w 2020 roku zostaną podane
w raporcie o stanie Gminy Sianów za 2020 rok.
UDZIAŁ W KONKURSACH, RANKINGACH I ZESTAWIENIACH
Od lat sianowski samorząd z wielkimi zaangażowaniem prowadzi zrównoważoną
politykę rozwoju gminy. Dzięki realizacji założonych celów i programów możliwe jest
osiąganie bardzo dobrych wyników w wielu dziedzinach, czego potwierdzeniem są
wysokie miejsca sianowskiego samorządu w wielu rankingach i zestawieniach.
W 2019 roku Gmina Sianów zajęła 2 miejsce w województwie
zachodniopomorskim i 30 pozycję w kraju w niezależnym Rankingu Samorządów 2019
"Rzeczpospolitej". Ranking zweryfikował aż 50 wskaźników oceniających działania
samorządów w kierunku zrównoważonego rozwoju wspólnot lokalnych. Informacje
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podlegające analizie pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa
Finansów, a także z ankiet wypełnionych przez władze samorządowe.
W 2019 roku Gmina i Miasto Sianów znalazła się w czołówce polskich samorządów
zdobywając wysokie VII miejsce i otrzymując wyróżnienie wśród gmin miejskowiejskich w VII Ogólnopolskim Rankingu „Perły Samorządu” organizowanym przez
Dziennik Gazeta Prawna. Wygrana jest o tyle cenna, iż w tym roku szukano liderów
innowacyjnych, innowatorskich rozwiązań w zakresie gospodarki, oświaty, ochrony
środowiska i polityki senioralnej. Nagrodzono gminy wyróżniające się jakością
zarządzania i jakością życia mieszkańców.
Ponadto wraz z rankingiem „Perły Samorządu” przeprowadzono dodatkowe
plebiscyty, w których Gmina Sianów również zajęła wysokie miejsca wśród gmin
wiejsko-miejskich: V miejsce w rankingu „Skarbnik Samorządu” oraz V miejsce
w rankingu „Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży”. Na potrójny sukces samorządu
wpłynęła w szczególności szeroka działalność w ramach polityki senioralnej,
środowiskowej i sportowej oraz sprawne zarządzanie budżetem.
Również w ubiegłym roku sianowski model współpracy z lokalnymi
organizacjami pozarządowymi został po raz trzeci wysoko doceniony i uhonorowany
przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego statuetką i tytułem
„Samorządowy Lider współpracy z NGO 2019” w kategorii gmin miejsko-wiejskich.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce dnia 9 maja 2019 r. podczas XIII
Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO w Kołobrzegu.
Głównym celem konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019”
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego było promowanie najlepszych
rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy
jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Nagroda
honoruje dotychczasowe praktyki współdziałania samorządu z organizacjami
pozarządowymi, podkreśla ich znaczenie w skali województwa, daje impuls do dalszej
pracy i profesjonalizacji kolejnych działań podejmowanych przez sianowskie NGOs.
W ubiegłym roku Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów
zajęła II miejsce w ogólnopolskim rankingu bibliotek 2019 oraz tytuł najlepszej
biblioteki w województwie zachodniopomorskim w rankingu bibliotek 2019. Nagroda
przyznana jest przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą.
W dniu 21 listopada 2019 r. delegacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sianowie udała się do Warszawy na zaproszenie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. MGOPS w Sianowie otrzymał nagrodę zespołową Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie
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pomocy społecznej w 2019 roku. Była to też okazja spotkania z najlepszymi
realizatorami zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej.
ORGANIZACJA I PRACA URZĘDU
W Gminie Sianów w roku 2019 w związku z funkcjonowaniem Urzędu
obowiązywały następujące dokumenty:
1) Statut przyjęty uchwałą XXIX/166/08 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia
20 listopada 2008 roku wraz z późniejszymi nowelizacjami,
2) Regulamin organizacyjny przyjęty zarządzeniem nr 853/2017 Burmistrza Gminy
i Miasta Sianów z dnia 28 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami,
3) Regulamin organizacyjny przyjęty zarządzeniem nr 59/2019 Burmistrza Gminy
i Miasta Sianów z dnia 29 stycznia 2019 roku z późniejszymi zmianami.
Dnia 29 stycznia 2019 roku został nadany Urzędowi Gminy i Miasta w Sianowie
nowy regulamin organizacyjny. Celem było dokonanie zmian organizacyjnych
poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk. Referat Spraw
Obywatelskich został połączony z Referatem Organizacyjnym, którego kierownikiem
został Pan Adrian Lewandowski, dotychczasowy Główny Specjalista ds. działalności
gospodarczej. Dotychczas kierownikiem Referatu Organizacyjnego był Sekretarz Gminy
i Miasta Sianów. W wyniku połączenia tych dwóch referatów likwidacji uległ Referat
Spraw Obywatelskich. Po zmianach Biuro Obsługi Interesantów funkcjonuje w ramach
Referatu Organizacyjnego, na którego czele stoi dotychczasowy kierownik tego biura.
Kolejną wprowadzoną zmianą było połączenie dwóch referatów, a mianowicie
Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami z Referatem Gospodarki
Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego w Referat Komunalny, którego
kierownikiem został Pan Henryk Lubocki pełniący funkcję Sekretarza Gminy i Miasta
Sianów. W wyniku połączeniu likwidacji uległy stanowiska dotychczasowych
kierowników i zastępcy kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Architektury
i Planowania Przestrzennego oraz kierownika Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami. W regulaminie zostały też wprowadzone zmiany
dotyczące wykonywania zadań przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska.
Następne zmiany organizacyjne zostały wprowadzone zarządzeniem wewnętrznym
nr 23/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 10 września 2019 roku, a weszły
w życie dnia 16 września 2019 roku. Aktualizacja dotyczyła zmiany nazwy Referatu
Komunalnego na Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, która to
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nazwa odzwierciedla tematykę spraw, którą referat realizuje, a ponadto poprzednia
nazwa, mogła powodować mylenie referatu z Gminnym Zakładem Komunalnym.
Wprowadzono także zmiany w godzinach otwarcia Urzędu w poszczególnych
dniach tygodnia oraz zlikwidowano dłuższe otwarcie Urzędu w pierwsze piątki
miesiąca. Likwidacja pierwszego piątku podyktowana była znikomym
zainteresowaniem interesantów w załatwianiu spraw po godzinie 15:00 w tym dniu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców, którzy niekiedy zgłaszali potrzebę
otwarcia Urzędu dłużej niż do godz. 15:00, w każdy czwartek sianowski magistrat jest
otwarty w godz. od 7:00 do 16:00. W pozostałe dni tygodnia Urząd otwarty jest od
poniedziałku do środy od godz. 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.
Wrześniowa zmiana regulaminu organizacyjnego wprowadziła również zmianę
polegającą na wyodrębnieniu z Referatu Organizacyjnego spraw z zakresu
zameldowań, wydawania dowodów osobistych oraz spraw pokrewnych, które
włączono w struktury Urzędu Stanu Cywilnego, w którym zatrudnione były dwie osoby
na stanowiskach kierownika i zastępcy kierownika USC w pełnym wymiarze etatu oraz
drugi zastępca kierownika USC w wymiarze 1/8 etatu.
Nowy regulamin organizacyjny Urzędu obowiązujący od dnia 1 lutego 2019 r. oraz
zmiana obowiązująca od dnia 16 września 2019 r. miały na celu również
doprecyzowanie zadań pracowników Urzędu.
Z regulaminu organizacyjnego wynika, że wykonywanie zadań Urzędu prowadzone
było za pomocą referatów oraz samodzielnych stanowisk. Na poniższych schematach
przedstawiono strukturę organizacyjną Urzędu oraz jej zmiany przeprowadzone
w 2019 roku.
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Schemat organizacyjny Urzędu w styczniu 2019 roku.

Burmistrz

bezpośrednie
zwierzchnictwo

Referat Gospodarki
Komunalnej, Architektury
i Planowania Przestrzennego

Zastępca Burmistrza

Sekretarz

Stanowiska ds. rolnictwa

Biuro Obsługi Interesantów

Stanowisko ds. zamówień
publicznych

Referat Spraw Obywatelskich

Skarbnik

Referat Budżetu
i Finansów

Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Nieruchomościami
Urząd Stanu Cywilnego

Referat Rozwoju
Biuro Rady Miejskiej

Straż Miejska

Stanowisko ds. ochrony
danych osobowych

Referat Organizacyjny

Obsługa Urzędu

Stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego, obrony
cywilnej i spraw obronnych

Stanowisko ds.
przeciwpożarowych

Kierowcy wozów bojowych
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Schemat organizacyjny Urzędu po zmianach od dnia 1 lutego 2019 roku.
Burmistrz

bezpośrednie zwierzchnictwo

Referat Rozwoju

Zastępca Burmistrza

Sekretarz

Komenda Straży Miejskiej

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych

Stanowisko ds. promocji

Stanowisko ds.
przeciwpożarowych

Stanowisko ds. ochrony danych
osobowych

Skarbnik

Referat Organizacyjny

Referat Budżetu
i Finansów

Biuro Obsługi Interesantów

Referat Komunalny

Stanowisko ds. rolnictwa

Stanowisko ds. kadrowych
i obsługi

Stanowisko ds. zamówień
publicznych

Schemat organizacyjny Urzędu po zmianach od dnia 16 września 2019 roku.
Burmistrz

bezpośrednie zwierzchnictwo

Zastępca Burmistrza

Referat Rozwoju

Komenda Straży Miejskiej

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych

Stanowisko ds. promocji

Stanowisko ds. przeciwpożarowych

Stanowisko ds. ochrony danych
osobowych

Stanowisko ds. kadrowych
i obsługi

Stanowisko ds. zamówień
publicznych
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Sekretarz

Referat Organizacyjny

Biuro Obsługi Interesantów

Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska

Stanowisko ds. rolnictwa

Skarbnik

Referat Budżetu
i Finansów

Tabela nr 38: Liczba etatów przypisanych do poszczególnych referatów w 2019 roku.
Wyszczególnienie
Wymiar zatrudnienia (etat)
Stanowiska kierownicze
stan na 31.01.2019 r. stan na 31.12.2019 r.
Burmistrz
1
1
Zastępca Burmistrza
1
1
Sekretarz
1
1
Skarbnik
1
1
Referaty (komórki organizacyjne)
Referat Rozwoju
3
3
Urząd Stanu Cywilnego
1,25
2,125
Komenda Straży Miejskiej
6
5 (1 wakat)
Referat Organizacyjny
3,125
3,125
Biuro Obsługi Interesantów
4,5
3,5
Referat Spraw Obywatelskich
1,875
0
Referat Budownictwa, Nieruchomości
0
9
i Ochrony Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
5
0
i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Komunalnej,
Architektury i Planowania
5
0
Przestrzennego
Referat Budżetu i Finansów
9
10
Biuro Rady Miejskiej*
1
1
Stanowiska samodzielne
Stanowisko ds. kadrowych i obsługi
0
1
Stanowisko ds. promocji
0
1
Stanowisko ds. ochrony danych
0,5
0,5
osobowych
Stanowisko ds. zamówień publicznych
1
1
Stanowisko ds. zarządzania
0,75
0,75
kryzysowego i spraw obronnych
Stanowisko ds. przeciwpożarowych
1,625
1,625
Stanowisko ds. rolnictwa
zadania realizowane przez pracownika na
stanowisku kierownika Biura Rady Miejskiej
* Biuro Rady Miejskiej znajduje się pod bezpośrednim zwierzchnictwem służbowym
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sianowie.
W 2019 roku zaszły również zmiany w poziomie zatrudnienia. Do pracy przyjęto
12 osób, w tym w ramach robót publicznych i interwencyjnych, po odbytym stażu
(zgodnie z porozumieniem zawartym z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
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w Koszalinie) oraz na zastępstwo. Rozwiązano umowy o pracę z 14 pracownikami.
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie wyniosło 50 osób.
Tabela nr 39: Zatrudnienie w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w 2019 roku.
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Stan na 1 stycznia 2019 r.
Pełnozatrudnieni
57
33
24
Zmiany w trakcie roku
Przyjęci do pracy
12
9
3
Zwolnieni z pracy
14
9
5
Powód zwolnienia
z upływem czasu, na który zostali zatrudnieni (9)
w związku z przejściem na emeryturę (1)
za porozumieniem stron (3)
w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę (1)
Stan na 31 grudnia 2019 r.
Pełnozatrudnieni
44
32
12
Niepełnozatrudnieni
8
1
7
Ważnym elementem w funkcjonowaniu Urzędu jest precyzyjnie przedstawiony
sposób komunikowania się interesantów z pracownikami poszczególnych referatów.
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie prowadzi stronę internetową Gminy, na której
publikowane są aktualności, które powinny leżeć w kwestii zainteresowań
mieszkańców. Należy również zaznaczyć, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
dostępne są karty informacyjne do poszczególnych spraw, które można załatwić
w Urzędzie, usystematyzowane tematycznie. Każda sprawa szczegółowo opisuje
wymagane dokumenty, wysokość opłat, sposób i miejsce składania dokumentów,
jednostkę odpowiedzialną oraz czas rozpatrywania spawy, a także tryb odwoławczy.
Budynek Urzędu nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, lecz
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest platforma, za
pomocą której mogą dostać się na parter budynku głównego. Platformę obsługuje
pracownik Urzędu, a raz w miesiącu wykonywany jest jej przegląd przez podmiot
zewnętrzny. Natomiast wejście do referatu podatkowego umożliwiony jest poprzez
podjazd wobec czego osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim
mogą samodzielne wejść do referatu.
Urząd oferuje również możliwość powiadamiania mieszkańców o terminach
płatności podatków i opłat oraz powstałych zaległościach za pomocą wiadomości SMS,
po uprzednim wyrażeniu chęci przez mieszkańca i złożeniu pisemnej zgody w Urzędzie.
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Obieg korespondencji i dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie
reguluje Zarządzenie Wewnętrzne Nr 21/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia
10 września 2019 roku zmienione Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 2/2020 Burmistrza
Gminy i Miasta Sianów z dnia 21 stycznia 2020 r.
Korespondencja urzędowa wpływająca do Urzędu rejestrowana jest
w elektronicznym systemie Finn 8 SQL, i w 2019 roku zarejestrowano w sumie 13299
pism.
Korespondencja wysyłana była na podstawie umowy z Pocztą Polską ID nr
406914/P z dnia 12 stycznia 2019 roku. Korespondencja wychodząca
ewidencjonowana jest w systemie Finn 8 SQL. W 2019 roku z Urzędu wysłano 20229
przesyłek.
W Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie działa punkt potwierdzający profile zaufane
e-Puap i w 2019 roku zostało potwierdzonych 136 profili.
W raportowanym roku wpłynęło 7 petycji, z których uwzględniono 5. Przedmiotem
petycji, które uwzględniono, były najczęściej problemy związane ze stanem dróg
gminnych. Z kolei przedmiotem petycji, których nie uwzględniono były sprawy
związane z komunikacją publiczną i budową stacji bazowej telefonii komórkowej.
Istotna część działalności Burmistrza w obszarze realizacji zadań własnych Gminy
odbywa się poprzez wydawanie zarządzeń. W ciągu 2018 roku Burmistrz wydał 288
zarządzeń.
Tabela nr 40: Zarządzenia w podziale na konkretne obszary.
Obszar
Liczba zarządzeń
Zarządzanie majątkiem
149
Finanse
66
Organizacja Gminy i Urzędu
44
Edukacja
20
Pomoc społeczna
4
Ochrona zdrowia
4
Sport
1
W obszarze finansów Burmistrz poprzez zarządzenia dokonywał zmian w uchwale
budżetowej oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami do realizacji Gminie Sianów na 2019 rok. W związku
z zarządzaniem majątkiem Burmistrz decydował o zbywaniu nieruchomości,
przekazywaniu urządzeń i środków trwałych oraz przejęć lokali komunalnych.
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