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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.  

 

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. 

 

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 2021 roku: 13 173 

    

 

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 2021 rok. 
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CZĘŚĆ II. DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA W 2020 ROKU 
 

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

Gmina Sianów w 2021 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 2021 roku wymieniono 

w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 1: Wykaz realizowanych polityk, strategii i programów. 

Lp. Nazwa dokumentu Obszar 

1 
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Sianów na lata 
2015-2020 

ogólny 

2 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy  
i Miasta Sianów 

Planowanie przestrzenne 

3 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Sianów na lata 2021-2025 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2028 

ochrona środowiska 

4 
Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Sianów na 
lata 2016-2032 

ochrona środowiska 

5 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Sianów na lata 2015 do 2020 z perspektywą do 
2023 roku 

ochrona środowiska 

6 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy i miasta Sianów na rok 2021 

ochrona środowiska 

7 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta 
Sianów na lata 2017-2023 

rewitalizacja 

8 Program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny pomoc społeczna 

9 
Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy i Miasta Sianów lata  
2016-2022 

pomoc społeczna 

10 
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie 
Sianów na lata 2020-2022 

pomoc społeczna 

11 
Gminny Program Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

pomoc społeczna 

12 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2021-2025 

pomoc społeczna 

13 Gminny Program „Z szacunkiem dla złotówki” pomoc społeczna 
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14 
Wieloletni Program Rządowy – „Posiłek w domu 
i w szkole” 

pomoc społeczna 

15 Program „Prac społecznie użytecznych” pomoc społeczna 

16 Projekt „Równość szans w Gminie Sianów” pomoc społeczna 

17 Projekt socjalny „Dzieciak” pomoc społeczna 

18 Projekt socjalny „Dzieciak w rodzinie" pomoc społeczna 

19 Projekt „Sianowski Klub Integracji Społecznej” pomoc społeczna 

20 
Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy 
zastępczej” 

pomoc społeczna 

21 Program „Opieka wytchnieniowa” pomoc społeczna 

22 Program "Opieka 75+" pomoc społeczna 

23 
Program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” 

pomoc społeczna 

24 Program „Senior +” pomoc społeczna 

25 Program „Dobre Wsparcie” pomoc społeczna 

26 

Program pomocy dla osób niepełnosprawnych i 
seniorów oraz osób będących w izolacji lub w 
kwarantannie w związku z rozprzestrzenianiem 
się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2 

pomoc społeczna 

27 Program Korpus Wsparcia Seniora pomoc społeczna 

28 „Sianowska Jadłodzielnia” pomoc społeczna 

29 

Gminny program osłonowy w zakresie 
zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy 
Sianów z tytułu opłat za odbiór segregowanych 
odpadów komunalnych 

pomoc społeczna 

30 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 

ochrona zdrowia 

31 

Program Współpracy Gminy i Miasta Sianów z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2021 

sektor pozarządowy 

 
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 stanowiła podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, określający 

obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju prowadzonej w przestrzeni Gminy. 

Obowiązywanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Sianów na lata 2015-2020 zakończyło 
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się z upływem 2020 roku, jednak realizacja jej kluczowych celów oraz przedsięwzięć 

była kontynuowana w bieżącym roku sprawozdawczym.  

W 2021 roku utrzymywano m. in. funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ i Klubu 

Senior+ w Sianowie oraz kontynuowano i zakończono, rozpoczęty w 2019 roku projekt 

„Fabryka Kompetencji Kluczowych” na rzecz podnoszenia jakości edukacji i rozwijania 

kompetencji kluczowych uczniów. Ponadto w 2021 roku zakończono realizację 

kolejnych inwestycji wpisanych do Strategii m. in. przebudowa ul. Jeziornej w Osiekach, 

budowa ścieżki rowerowej na stadionie miejskim w Sianowie wraz ze stacją bike&ride, 

rozbudowa infrastruktury o charakterze  sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Kłos 

(poprzez udzielenie organizacji pozarządowej dotacji inwestycyjnej na ten cel), 

rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w Sianowie przy ul. Dębowej oraz budowę 

kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Kłos, Gorzebądz oraz Kędzierzyn. 

 

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.  

W roku 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. 

Zmianą studium objęte są: 

1) działki nr 32, 33, 34, 36 w obrębie Sowno, 

2) działki nr 57, 178, 171/3, 100/3, 100/4, 124 w obrębie Ratajki, 

3) działki nr 30, 32 w obrębie Węgorzewo Koszalińskie, 

4) działki od nr 1/1 do nr 1/29 w obrębie Osieki, 

5) działki nr 484/35, 484/33, 484/63, 484/54, 484/52, 184/2 w obrębie 

Karnieszewice, 

6) działka nr 741 w obrębie 0003 m. Sianów, 

działka nr 24 w obrębie 0006 m. Sianów. 
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3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Sianów na lata 2021-2025  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 

 

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, 

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 
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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. 

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 2021 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 41,230 Mg (1 Mg oznacza 1 tonę) 

azbestu z dachów budynków prywatnych. Z dotacji skorzystało 13 beneficjentów. Koszt 

realizacji zadania wyniósł 23 208,30 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 

13 674,78 zł. 
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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 ma przybliżyć Polskę do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, a także do poprawy stanu 

środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy.  

Zgodnie z programem, w 2021 roku modernizowano drogi gminne oraz 

zrealizowano dwuletni projekt „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” 

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020r, Działanie 2.14. W ramach projektu 

przyznano 50 dotacji dla mieszkańców Gminy i Miasta Sianów na likwidację źródła 

ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej 

sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania 

energii cieplnej. Projekt został zakończony w grudniu 2021 roku.  Dodatkowo 

zrealizowano prace polegające na wymianie źródła ciepła i termomodernizacji budynku 

użytkowo-mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej w Sianowie w ramach projektu 

„Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 11  

w Sianowie na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania Modernizacja Stadionu 

Miejskiego w Sianowie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ponadto, na terenie Stadionu 

Miejskiego wybudowano 0,45 km drogi rowerowej wraz ze stacją bike&ride, 

współfinansowanej ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3. 

 

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2021 

 

W roku raportowanym realizowany był również, przyjęty Uchwałą  

Nr XXXIV/226/2021 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 31 marca 2021 roku „Program 
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opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy i miasta Sianów na rok 2021”. 

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 2021 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 120 kotów na terenie Gminy było dokarmianych przez społecznych 

opiekunów. Natomiast 5 psom zapewniono opiekę poprzez szczepienia, leczenie, 

sterylizację/kastrację, z czego 4 trafiło do schroniska dla bezdomnych zwierząt na 

podstawie zawartej umowy. Wykonano 38 zabiegów sterylizacji kotów, 11 zabiegów 

kastracji kotów, a 67 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 62.130,95 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 dokument opracowany, przyjęty i koordynowany 

przez Gminę. Jego celem jest m. in. poprawa jakości życia mieszkańców, 

przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym na terenach zdegradowanych. Wskazane 

są w nim kierunki działań oraz mechanizmy włączania społeczności lokalnej w proces 

rewitalizacji.  

W roku 2021 kontynuowano zajęcia dla uczniów podnoszące ich kompetencje 

kluczowe w ramach projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”, kontynuowano 

działalność Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ w Sianowie oraz rozpoczęto 
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realizację projektu „Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie 

Centrum Nauki” - współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 

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, a także rodzicom i małżonkom 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 roku ubiegłym złożyły 
wniosek o Kartę Dużej Rodziny 

40 

Liczba przyznanych kart tradycyjnych w roku 
ubiegłym 

107 

Liczba przyznanych kart elektronicznych w roku 
ubiegłym 

112 

Liczba rodzin wielodzietnych posiadających Karty 
(stan na dzień 31 grudnia 2021 roku): 

302 

 

 

8.2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy i Miasta Sianów lata 2016-2022 

 

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 2020-2022, Gminny Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021-2025 oraz Gminny Program „Z szacunkiem dla złotówki”. 
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8.3 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata 2020-2022 
 

Uchwałą Nr XVII/124/2019 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 19 grudnia 2019 

roku został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata 

2020-2022. 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.  

Do najważniejszych zadań Gminy w zakresie wpierania rodziny należy: 

opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania rodziny, angażowanie 

asystentów rodzin, tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci, praca  

z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, współfinansowanie pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny  

w kryzysie. 

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 jest realizowany zgodnie               

z założeniami zawartymi w celach szczegółowych. Zespół MGOPS w Sianowie 

regularnie dokonuje oceny wskaźników mających wpływ na realne zagrożenia 

związane z dysfunkcyjnością rodzin (demografia, sytuacja materialno-bytowa  

i zdrowotna oraz edukacyjna, potrzeby i zasoby instytucji wspierających). Pełne 

wdrażanie zaproponowanych form wsparcia dziecka i rodziny będzie uzależnione od 

możliwości organizacyjnych, finansowych i prawnych jego realizatorów. 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. Biorąc pod uwagę potrzebę 

tworzenia ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci zakłada się możliwość 

wprowadzenia modyfikacji tego dokumentu (pozyskanie środków zewnętrznych na 

realizację przedsięwzięcia). Szczegółowy opis zadań Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Sianów na lata 2020-2022 znajduje się w poszczególnych rozdziałach  

i działach sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sianowie za rok 2021. 
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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. W 2021 roku z takiej formy wsparcia skorzystało 27 osób 

i wydatkowano łączną kwotę 42.360,00 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 przy 

ul. Słowackiego w Sianowie. Istotnym wsparciem dla niepełnosprawnych mieszkańców 

naszej gminy była częściowa refundacja kosztów dojazdów na badania kontrolne lub 

hospitalizację (25 osób korzystających, wydatkowana kwota 8.167,00zł) oraz pomoc  

w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego/specjalistycznego (1 osoba, wydatkowana kwota 

300,00 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 53 osób niepełnosprawnych objętych 

wsparciem finansowym programu w 2021 roku - 13 to dzieci. Obok zadań pomocowych 

ukierunkowanych na poprawę zdrowia i jakości życia, w ramach Gminnego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych realizowany jest szereg przedsięwzięć 

mających na celu integrację osób niepełnosprawnych. W 2021 r. zorganizowano 
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Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Powitanie Lata, „Grzybobranie”, 

zajęcia Integracyjne z rehabilitacją. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii na 

terenie Rzeczypospolitej część zadań została zrealizowana w formie wyjazdowej  

i plenerowej.  

 

8.5 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 

 

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sianów zostały określone w Uchwale 

Rady Miejskiej w Sianowie Nr XXIX/201/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.  

Cel główny programu było powstanie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie  

w problemem przemocy domowej. 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. Przy opracowywaniu 

Programu dokonano wszechstronnej oceny zewnętrznych i wewnętrznych czynników 

określających kondycję bieżącą i potencjał rozwojowy w kontekście przewidywanych 

szans i zagrożeń w otoczeniu, stosując analizę SWOT, określając możliwości Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021-2025. Program był realizowany przez Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny przy znacznym zaangażowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy.  

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

został powołany 18 kwietnia 2017 roku Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta 

Sianów nr 663/2017 i działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Sianowie, a 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 2021 roku do przewodniczącej Zespołu wpłynęły 24 formularze A Niebieskiej 

Karty, które zostały założone w 23 rodzinach, w tym przez Policję - 11, placówki 
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oświatowe - 3, Ośrodek Pomocy Społecznej - 10. Przewodnicząca powołała łącznie  

24 grupy robocze. W roku ubiegłym pracowało także 11 grup roboczych powołanych  

w 2020 roku. W 2021 roku nie podjęto ani jednego rozstrzygnięcia o braku zasadności 

podejmowania działań. We wszystkich ww. rodzinach zastosowano wsparcie w formie 

pracy socjalnej. 

Przy MGOPS funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, pełniący funkcję 

punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym w każdy wtorek dyżurują specjaliści 

udzielający bezpłatnego poradnictwa: prawnego, psychologicznego, socjalnego  

i rodzinnego. W 2021 roku w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu 

ogłoszenia stanu epidemii, pomoc udzielana była w siedzibie MGOPS po wcześniejszym 

umówieniu telefonicznym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, 

zasłanianie twarzy, zachowanie dystansu). 

 
8.6 Gminny Program „Z szacunkiem dla złotówki” 

 
Gminny Program „Z szacunkiem dla złotówki” to autorski program zespołu MGOPS 

w Sianowie. Jest 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 jest narzędziem służącym tworzeniu systemu skutecznej pomocy na 

terenie całej gminy z wykorzystaniem istniejących podmiotów prowadzących 

działalność handlową lub usługową. Realizacja świadczeń odbywa 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. W 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sianowie realizował program przy współpracy z 6 przedsiębiorcami  

z terenu miasta i gminy Sianów, którzy złożyli stosowną deklarację.  
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8.7 Wieloletni Program Rządowy – „Posiłek w domu i w szkole” 
 

W dniu 15 października 2018 roku Rada Ministrów uchwałą Nr 140 przyjęła 

wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W 2021 

roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie z powodzeniem 

realizował zadania programu, którego głównym celem 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. Programem 

objętych zostało 472 osoby, a wydatkowana kwota wyniosła 332.059,00 zł. 

 

8.8 Program „Prac społecznie użytecznych” 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie w roku raportowanym 

realizował program „Prac społecznie użytecznych”. Zadania związane z realizacją 

programu to przede wszystkim rekrutacja osób spełniających warunki do uzyskania 

skierowania - osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Koszalinie, posiadająca odpowiedni profil bezrobotnego, będąca klientem pomocy 

społecznej, zamieszkująca w pobliżu lub na terenie, gdzie prace mają być wykonywane.  

Całkowity koszt zadania w 2021 roku wyniósł 83 690,49 zł, a z urzędu pracy Gmina 

Sianów otrzymała refundację kosztów w wysokości 43.777,98 zł. Wydatki ze środków 

własnych wyniosły 39.912,51 zł. Liczba osób skierowanych do prac społecznie –

użytecznych w 2021 roku wyniosła – 38. 

 

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.  
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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. Projekt był realizowany 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie w okresie 1 stycznia 

2019 roku do 30 czerwca 2021 roku. 

 

8.10 Projekt „Dzieciak” 
 

Wnioskodawcą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest 

Gmina Sianów. Autorem opracowania jest zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sianowie, który realizuje merytoryczną część przedsięwzięcia,  

a realizatorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Gminy i Miasta w Sianowie. Łączna 

wartość projektu to 2.337.950,00 zł (kwota dofinansowania 2.203.350,00 zł). Termin 

realizacji projektu to okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.  

W ramach projektu zaplanowano założenie 4 Placówek Wsparcia Dziennego 

(wstępnie w formie podwórkowej): Sianów ul. Słowackiego, Węgorzewo Koszalińskie, 

Karnieszewice oraz Skibno. Docelowo placówki w Węgorzewie Koszalińskim  

i w Sianowie po przeprowadzeniu prac remontowych zostaną przekształcone  

w stacjonarne. Celem funkcjonowania placówek jest zapewnienie opieki  

i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe, 

rozwój zainteresowań. W ramach projektu przewiduje się zajęcia wyjazdowe 

(edukacyjno-poznawcze) pozwalające zapewnić kompleksowość działań w zakresie 

kompetencji społecznych, wychowania obywatelskiego i wyrażenia ekspresji 

kulturalnej. Projekt zakłada także wsparcie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu 

poprzez zaangażowanie asystentów rodzin oraz organizację poradnictwa 

specjalistycznego (prawnik, pedagog, doradca zawodowy). 

W ramach projektu „Dzieciak” prowadzono zajęcia dla dzieci w wieku 7-18 lat  

w formie podwórkowej w trzech Placówkach Wsparcia Dziennego: w Węgorzewie 

Koszalińskim, Sianowie i Skibnie. Dzięki udziałowi w projekcie podopieczni skorzystali  

z szeregu działań aktywizacyjnych i wspomagających. W roku raportowanym 

przeprowadzono m. in. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, zajęcia 
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wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, naukę pływania, serię wyjazdów 

wakacyjnych, w tym wyjazd z noclegiem, warsztaty pieczenia ciasteczek i zdobienia 

pierników. Zakupiono również niezbędne artykuły plastyczne i higieniczne do 

prowadzenia zajęć, dwa defibrylatory AED oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Opracowano także dokumentację projektową 

remontu budynków w Węgorzewie Koszalińskim i Sianowie (dostosowanie obiektów 

do wymogów określonych dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci). Łączna liczba 

osób objętych wsparciem w ramach projektu wyniosła 103 osoby, w tym 81 osób 

podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego (do 18 roku życia). 

 

8.11 Projekt socjalny „Dzieciak w rodzinie” 
 

Projekt socjalny „Dzieciak w rodzinie” jest adresowany do dzieci i młodzieży 

w wieku 6-18 lat. Wykorzystując część zlokalizowanych na terenie miasta i gminy 

Sianów świetlic utworzono cztery Placówki Wsparcia Dziennego (Sianów 

ul. Słowackiego, Węgorzewo Koszalińskie, Karnieszewice, Skibno. Zadaniem PWD jest 

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 jest dobrowolne i nieodpłatne, 

a warunkiem uczestniczenia w zajęciach świetlicowych jest pisemna zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego. Przesłankami uzasadniającymi korzystanie z zajęć są problemy 

opiekuńczo-wychowawcze, niewydolność rodzicielska, problemy z nauką. 

Źródłem finansowania działań w ramach projektu są środki z budżetu Gminy 

Sianów.  Projekt Socjalny „Dzieciak w rodzinie” jest wkładem własnym Gminy Sianów 

do projektu „Dzieciak”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020), a wydatkowano kwotę w wysokości 55.596,84 zł. 

8.12 Projekt „Sianowski Klub Integracji Społecznej” 
 

W ramach projektu został utworzony i wyposażony Sianowski Klub Integracji 

Społecznej (SKIS) działający w oparciu o ustawę z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu 

socjalnym. Klub powstał w Sianowie w budynku będącym własnością Gminy Sianów. 

Obiekt i otoczenie zostały wyremontowane i odpowiednio dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Z uwagi na trudną grupę wsparcia zajęcia prowadziły głównie 

do aktywizacji i integracji społecznej uczestników, a jako drugi aspekt była realizowana 

aktywizacja zawodowa. W ramach projektu przewidziano nowatorskie rozwiązania 

(opieka nad roślinami jako element budowania poczucia codziennych obowiązków, 
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impuls do zdobywania wiedzy i doświadczenia, integracja z lokalną społecznością, 

pokazanie, że można małymi krokami wejść na rynek pracy). Uczestnicy mogli 

skorzystać z kursów dających kompetencje i kwalifikacje. W ramach realizowanych 

działań aktywizacyjnych odbywały się spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, 

psycholog, pedagog, prawnik, itp.). Dla uczestników i ich rodzin (otoczenie) zostały 

zorganizowane wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Udział w zajęciach Klubu był 

dobrowolny i odbywał się na zasadzie realizacji kontraktu socjalnego. Projekt został 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020. Wartość projektu: 1 550 000,14 zł. Wartość dofinansowania: 1 471 029,85 zł. 

Łączna liczba osób korzystających z Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej w 2021 r. 

wyniosła 22. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 roku  

- 31 grudnia 2022 roku. 

 
8.13 Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” 

 

Celem programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju 

systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny. 

Program umożliwia podejmowanie przez samorządy działań, które będą 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 umożliwia realizację zadań przez asystenta rodziny określonych w ustawie  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

 Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa, a podstawą 

prawną Programu jest  art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i pieczy zastępczej. W roku raportowanym pomocą asystenta rodziny objęto 26 rodzin. 

Środki własne wydatkowane w ramach realizacji zadania wyniosły 68.550,63 zł,  

a dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 5 000,00 zł. 

 

8.14 Program „Opieka wytchnieniowa” 
 

Program „Opieka wytchnieniowa” do projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Dotyczy 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 
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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. Opieka 

wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów m. in. poprzez zapewnienie im 

wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, 

dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie. W roku 2021 został ustalony 

maksymalny limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej dla członka rodziny lub 

opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem / osobą niepełnosprawną. 

Zadanie było finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. W roku raportowanym z programu skorzystało łącznie 26 rodzin, 

a jego wartość wyniosła 118.557,89 zł. 

 

8.15 Program "Opieka 75+" 
 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka 75+" jest 

odpowiedzią na obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w tym 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych, które są osobami samotnymi a także tych, które 

pozostają w rodzinie. Wsparcie obejmuje pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości 

wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług i poprawę jakości życia osób  

w tej grupie wiekowej.  

Program „Opieka 75+” był współfinansowany z budżetu państwa. Łączna kwota 

wydatkowanych środków w 2021 r. wyniosła 52.315,00 zł, w tym kwota dotacja  

z budżetu państwa stanowiła kwotę 26.157,50 zł. Usługami opiekuńczymi w ramach 

programu objętych zostało 19 osób. 

 

8.16 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest projektem Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem Programu  jest wprowadzenie usługi 

asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Program realizowany był w okresie od stycznia do grudnia 2021 r., który objął 10 osób. 

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, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, 
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wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.); wyjściu, powrocie 

oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; zakupach, 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 ponosi odpłatności. Program finansowany jest ze 

środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a środki 

wydatkowane stanowiły kwotę 25.704,00 zł. 

 

8.18 Program „Senior +” 
 

Wieloletni program „Senior +” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. 

Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób 

starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów Seniora. 

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.  

W ramach MGOPS funkcjonuje Dzienny Dom Senior+, w którym dostępnych jest  

30 miejsc, a w 2021 roku wsparciem objętych zostało 38 seniorów. 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 

godnego życia w wieku senioralnym.  

Stały kontakt pracowników także podczas zawieszenia działalności placówki  

(w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2) był dla seniorów wsparciem, a działania dały poczucie wspólnoty 

w funkcjonowaniu w nowej i trudnej dla seniorów rzeczywistości. Ogólne koszty 

funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w 2021 roku wyniosły 580.077,67 zł. 

 

8.19 Program „Dobre Wsparcie” 
 

Gmina Sianów przystąpiła do partnerstwa w zakresie realizacji programu „Dobre 

Wsparcie”. Liderem programu jest Fundacja Nauka dla Środowiska. W ramach 

programu MGOPS rozpoczął testowanie opasek monitorujących dla seniorów i osób 

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób samotnie 

zamieszkałych.  
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W 2021 roku 16 osób przystąpiło do testowego użytkowania opasek. Dodatkowo  

w ramach współpracy skorzystaliśmy z oferty stacjonarnych baz pomiaru temperatury, 

które zostały zainstalowane w siedzibie Działu Świadczeń MGOPS, w placówkach 

oświatowych i w Centrum Kultury. Urządzenie było wykorzystywane w okresie 

wysokich wskaźników zachorowań na koronawirusa. 

 
8.20 Program pomocy dla osób niepełnosprawnych i seniorów oraz osób będących 

w izolacji lub w kwarantannie w związku z rozprzestrzenianiem się choroby 
zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

 
Program skierowany do osób niepełnosprawnych oraz seniorów zamieszkujących 

samotnie, zaś w okresie orzeczonej obowiązkowej izolacji lub kwarantanny do każdego 

mieszkańca Gminy Sianów. Zgodnie z ustaloną procedurą niesamodzielni mieszkańcy, 

osoby niepełnosprawne, seniorzy, którzy zamieszkują samotnie, nieposiadający 

bliskich, mogący udzielić im niezbędnej pomocy mogli zwrócić się o pomoc codziennie 

do służb pomocy społecznej. Pomoc obejmowała dostarczanie zakupów spożywczych, 

obiadów oraz leków, a dowóz zamówionych produktów zawsze odbywał się w jak 

najkrótszym terminie. Płatność za zakupiony towar osoby te dokonywały po 

zakończonym okresie kwarantanny po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem 

MGOPS. W szczególnych przypadkach pomoc była dostarczana za pośrednictwem 

Ochotniczej Straży Pożarnej.  

W 2021 roku z tej formy pomocy na terenie Gminy Sianów skorzystało łącznie  

13 rodzin. 

 
8.21 Program Korpus Wsparcia Seniora 

 
Program skierowany  do seniorów z terenu Gminy Sianów, którzy z uwagi na wiek  

i ograniczenia w samodzielnym poruszaniu potrzebowali wsparcia w organizacji 

przewozu na szczepienia przeciw Covid-19. Zapewnienie transportu osób 

niesamodzielnych było możliwe dzięki wykorzystaniu pojazdów przewożących na co 

dzień uczestników zajęć w Placówkach Wsparcia Dziennego (Dzienny Dom Seniora 

„Magnolia” i Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”).  

W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało łącznie 13 seniorów. 

 
8.22 „Sianowska Jadłodzielnia” 

 
Zarządzeniem nr 197/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 28 grudnia 

2021 r. została utworzona „Sianowska Jadłodzielnia”, a przedsięwzięcie  zostało 

sfinalizowane 31 grudnia 2021 roku. Jadłodzielnia prowadzona jest w formie gondoli 
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z wyposażeniem (lodówka, dwa rzędy regałów). Każdy możne pozostawić jedzenie,  

a ktoś inny może z niego skorzystać.  

Głównym celem tej inicjatywy jest ograniczenie marnotrawienia nadwyżek 

jedzenia, którego nie jesteśmy w stanie zjeść. Jadłodzielnia jest kolejnym punktem 

pomocowym, działającym na zasadzie dobrowolności osób korzystających 

z powszechnej zasady „brania i dawania”. To także miejsce budowania świadomości 

o tym, jak nie marnować jedzenia. Ocena przedsięwzięcia będzie możliwa dopiero 

po pełnym roku od wdrożenia. 

 
8.23 Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców 

Gminy Sianów z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych 
 
Program osłonowy został przyjęty Uchwałą nr XXXV/237/2021 Rady Miejskiej  

w Sianowie z dnia 9 kwietnia 2021 r. Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców, 

szczególnie gospodarstw domowych wieloosobowych, których dochody nie są 

wysokie, zasadnym było prowadzenie dla tej grupy osób programu osłonowego  

w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Sianów z tytułu opłat za odbiór 

segregowanych odpadów komunalnych. 

 W 2021 roku z pomocy programu skorzystało łącznie 12 osób. Wydatki na ten cel  

w wysokości 260,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie MGOPS (zadania własne). 

Program jest kontynuowany w roku 2022. 

 

9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

 

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 2021 roku dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań 

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, przyjętym Uchwałą  

Nr XXIX/199/2020 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 21 grudnia 2020 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 191.856,64 zł, i skorzystało z niego 

około 700 osób.  

Program obejmował następujące działania wymienione w tabeli nr 3 (na kolejnej 

stronie). 
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Tabela nr 3: Działania GPPiRPA. 

Działanie Kwota 

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 

976,80 zł 

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 

7.000,00 zł 

działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – wynagrodzenie zryczałtowane za udział  

w posiedzeniu członków komisji, wynagrodzenia biegłych oraz 

kosztów postępowań sądowych 

7.532,00 zł 

szkolenie członków GKRPA i osób współpracujących (w tym Zespołu 

Interdyscyplinarnego) 
3.750,00 zł 

zapewnienie poradnictwa i pomocy psychologiczno-terapeutycznej 

osobom w kryzysie m. in. z powodu uzależnień, oraz zapewnienie 

pomocy psychologiczno-terapeutycznej dzieciom w środowisku 

szkolnym 

0,00 zł 

realizacja projektów socjalnych 61.214,42 zł 

edukacja zdrowotna – finansowanie, organizowanie i realizowanie 

na terenie szkół rekomendowanych programów profilaktycznych  

z zakresu uzależnień 

27.000,00 zł 

współpraca z organizacjami pozarządowymi m. in. zlecanie realizacji 

zadań i udzielanie wsparcia oraz zapewnienie warunków lokalowych 

do prowadzenia działalności 

27.000,00 zł 

 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sianowie w roku 

2021 wpłynęło 10 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem 

odwykowym. W związku ze szczególnie trudną sytuacją związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  prace gminnej komisji przebiegały w trybie 

pracy zdalnej. Komisja nie zapraszała na posiedzenie osób zgłoszonych na rozmowę, 

gdyż istniały uzasadnione argumenty, aby na ten czas procedury zawiesić. Dopiero od 

miesiąca września 2021 r. Komisja obradowała w trybie bezpośrednim.  

W roku 2021 zaproszono 14 osób, z tego na posiedzenie przybyło jedynie  
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6 zainteresowanych osób.  GKRPA wydała 1 postanowienie 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. W roku 2021 komisja obradowała na  

12 posiedzeniach.  

 

10. Program Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

 

Głównym celem Programu Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 

rok 2021 było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie  

i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi, służącego 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 

W 2021 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 2022.  

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęła żadna ankieta  

z wnioskami/uwagami do projektu Programu. Uwag nie zgłoszono także w trakcie 

spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Program 

Współpracy został przyjęty uchwałą nr XLII/295/2021 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 

25 listopada 2021 r.    

 

W 2021 roku zrealizowano trzy otwarte konkursy ofert, skierowane do organizacji 

pozarządowych. W ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku wpłynęło dziesięć ofert, z których 

wszystkie, zakontraktowane na łączną kwotę 320.000,00 zł, zostały wykonane. 

W ramach otwartego konkursu ofert z zakresu promocji Gminy i Miasta Sianów 

poprzez organizację działań sportowych w 2021 roku wpłynęły cztery oferty, z których 

wszystkie zakontraktowano na kwotę 34.000,00 zł i zrealizowano. Ponadto w roku 

ubiegłym przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu poprzez poprawę warunków infrastrukturalnych, sprzyjających 

rozwojowi sportu w 2021 roku w Skibnie oraz aktywizację sportową społeczności 

lokalnej. W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta od Klubu Sportowego Skibno, na 

realizację której przyznano 20.000,00 zł. 

W ramach trybu 19 a „małych grantów”, wsparto wykonanie następujących zadań: 

1) zadanie o nazwie „Sieć Życia Seniorów” Krajowego Sztabu Ratownictwa 

Społecznej Sieci Ratunkowej dofinansowano kwotą 1.800,00 zł, 
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2) zadanie o nazwie „Mini Orlik w Maszkowie” Stowarzyszenia Dobra Wieś Mokre 

dofinansowano kwotą 10.000,00 zł, 

3) zadanie o nazwie „Ogólnopolski Turniej Badmintona „Mistrzowski Lot Komety” 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kometa” Sianów dofinansowano kwotą 

9.000,00 zł, 

4) zadanie o nazwie „Aktywny Senior” Stowarzyszenia Sianowska Akademia 

Seniora dofinansowano kwotą 4.200,00 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 2021 roku Rada Miejska w Sianowie podjęła 110 uchwały, w tym: 

1) 103 uchwał powierzono do wykonania Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów, 

2) 7 uchwał powierzono do realizacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej  

w Sianowie. 

 

Spośród 7 uchwał przekazanych do realizacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej:  

1) 2 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 2020 rok, 

4) 2 dotyczyły rozpatrzenia petycji, 

5) 1 dotyczyła rozpatrzenia skargi. 

 

Spośród 103 uchwał Rady Miejskiej przekazanych do wykonania Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Sianów wszystkie zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.  

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w 2021 roku realizowane były w zakresie 

następujących zagadnień: 

1. Gospodarka budżetowa, finansowa oraz podatkowa 

 

Spośród 14 podjętych uchwał wszystkie zostały zrealizowane. 
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W ramach gospodarki finansowej zrealizowanych zostało 9 uchwał w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok: 

1) Nr XXX/208/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku, 

2) Nr XXXI/213/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku, 

3) Nr XXXII/221/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, 

4) Nr XXXIII/223/2021 z dnia 9 marca 2021 roku, 

5) Nr XXXIV/232/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, 

6) Nr XXXVI/244/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku, 

7) Nr XXXVII/248/2021 z dnia 20 maja 2021 roku, 

8) Nr XXXVIII/263/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku, 

9) Nr XXXIX/273/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, 

10) Nr XL/278/2021 z dnia 27 września 2021 roku, 

11) Nr XLI/286/2021 z dnia 29 października 2021 roku, 

12) Nr XLII/297/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, 

13) Nr XLIII/301/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku, 

14) Nr XLIV/315/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku, 

oraz  13  uchwał  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Sianów 

na lata 2021-2028: 

1) Nr XXX/209/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku, 

2) Nr XXXI/214/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku, 

3) Nr XXXII/222/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, 

4) Nr XXXIII/224/2021 z dnia 9 marca 2021 roku, 

5) Nr XXXIV/233/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, 

6) Nr XXXVI/245/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku, 

7) Nr XXXVII/250/2021 z dnia 20 maja 2021 roku, 

8) Nr XXXVIII/264/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku, 

9) Nr XXXIX/274/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, 

10) Nr XL/279/2021 z dnia 27 września 2021 roku, 

11) Nr XLI/287/2021 z dnia 29 października 2021 roku, 

12) Nr XLII/298/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, 

13) Nr XLIV/316/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku. 

 

Ponadto zrealizowane zostały uchwały Rady Miejskiej: 

1) Nr XXX/210/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Koszalińskiemu w roku 2021 na zakup separatora 

komórkowego MCS+, 
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2) Nr XXX/211/2021 z dnia 25 stycznia 2021 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, 

3) Nr XXXI/212/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie określenia zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Sianów, 

4) Nr XXXIV/227/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

5) Nr XXXIV/234/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Sianowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu Gminy Sianów, 

6) Nr XXXIV/236/2021 z dnia 31 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

7) Nr XXXV/238/2021 z dnia 9  kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży, 

8) Nr XXXV/240/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu, 

9) Nr XXXVI/241/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

10) Nr XXXVI/242/2021 27.04.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia 

wydatków mieszkańców Gminy Sianów z tytułu opłat za odbiór segregowanych 

odpadów komunalnych”, 

11) Nr XXXVI/243/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Koszalińskiemu, 

12) Nr XXXVII/251/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego, 

13) Nr XXXVII/252/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego, 
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14) Nr XXXVIII/257/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego  i podatku od 

nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso, 

15) Nr XXXVIII/262/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania na 

dochody budżetu Gminy Sianów środków finansowych, niewykorzystanych 

w terminie, 

16) Nr XXXIX/269/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego, 

17) Nr XXXIX/275/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r . w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Koszalińskiemu, 

18) Nr XLI/282/2021 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę  

nr  XXIX/204/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, 

19) Nr XLI/283/2021 z dnia 29 października 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

wprowadzenie należności pieniężnych Gminy i Miasta Sianów do Rejestru 

Należności Publicznoprawnych oraz określenie rodzaju należności pieniężnych, 

których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych, 

20) Nr XLI/288/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sianów w roku 

podatkowym 2022, 

21) Nr XLI/289/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sianów w roku 

podatkowym 2022, 

22) Nr XLII/294/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Koszalińskiemu w roku 2021 na zakup aparatu USG, 

23) Nr XLIV/303/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Sianów na rok 2022, 

24) Nr XLIV/304/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2022-2028, 

25) Nr XLIV/309/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat dla taryfowych 

grup odbiorców usług, 

26) Nr XLIV/310/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat dla taryfowych 

grup odbiorców usług, 

27) Nr XLIV/311/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, 

28) Nr XLIV/314/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 
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nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, 

29) Nr XLIV/317/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

 

2. Uchwały proceduralne i organizacyjne 

 

Spośród 18 podjętych uchwał wszystkie zostały zrealizowane i były to uchwały 

Rady Miejskiej: 

1) Nr XXXI/215/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Sianów do spółki pod firmą MDR Sianów Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

2) Nr XXXII/217/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  

nr 01/2020, 

3) Nr XXXII/218/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  

nr 02/2020, 

4) Nr XXXII/219/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sianów na rok 2022 środków stanowiących 

fundusz sołecki, 

5) Nr XXXIV/228/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany statutu Centrum 

Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów, 

6) Nr XXXVII/247/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

bezczynność Dyrektora Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie  

w sprawie, której przedmiotem jest świadczenie usług przewozu 

niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy 

Sianów, 

7) Nr XXXVII/246/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Sianów do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-

Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 

i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy 

i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji, 

8) Nr XXXVIII/253/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla 

Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, 

9) Nr XXXVIII/254/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sianów za 2020 rok oraz 

Sprawozdania finansowego Gminy Sianów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2020 roku, 
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10) Nr XXXVIII/255/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z tytułu wykonania budżetu 

za 2020 rok, 

11) Nr XXXIX/272/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zakresu 

i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, 

12) Nr XLI/284/2021 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Sianów 

i warunków dopuszczalności pomocy publicznej, 

13) Nr XLII/295/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 

14) Nr XLII/299/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Sianowie, sołtysów oraz 

przewodniczących zarządów osiedli, 

15) Nr XLII/300/2021 z dnia 25 listopada 20221 r. w sprawie wynagrodzenia 

Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, 

16) Nr XLIII/302/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Sianów 

w przedmiocie zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą Mielno, 

polegającej na wyłączeniu z Gminy Mielno obrębu ewidencyjnego Łazy 

i włączeniu go do Gminy Sianów, 

17) Nr XLIV/312/2021 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia ramowego 

planu pracy Rady Miejskiej w Sianowie na 2022 rok, 

18) Nr XLIV/313/2021 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sianowie na 2022 rok. 

 

3. Edukacja 

 

Spośród 2 podjętych uchwał jedna jest realizowana, a druga została 

unieważniona i były to uchwały Rady Miejskiej: 

1) Nr XXXVIII/256/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Sianów na rok szkolny 2021/2022  

(unieważniona), 

2) Nr XXXIX/266/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Sianów na rok szkolny 2021/2022. 
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4. Ochrona środowiska 

 

Spośród 4 podjętych uchwał wszystkie zostały zrealizowane i były to uchwały 

Rady Miejskiej: 

1) Nr XXXIV/226/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2021”, 

2) Nr XXXVII/249/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przekazania do 

zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Sianów, 

3) Nr XXXIX/268/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Sianów, 

4) Nr XLII/296/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Sianów na lata 2021-2025 

z perspektywą do roku 2028”. 

 

5. Opieka społeczna, ochrona zdrowia 

 

Spośród 13 podjętych uchwał wszystkie są w trakcie realizacji, i są to uchwały 

Rady Miejskiej: 

1) Nr XXXII/220/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, 

2) Nr XXXIII/225/2021 z dnia 9 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

uczestników w Klubie Senior, 

3) Nr XXXIV/231/2021 z dnia 31 marca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

utworzenia placówek wsparcia dziennego i powierzenia ich prowadzenia 

Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sianowie, 

4) Nr XXXVIII/260/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Sianowie z 27 listopada 2018 r. w sprawie 

połączenia gminnych jednostek organizacyjnych: Miejsko- Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sianowie i Dziennego Domu „Senior +” w Sianowie, 

5) Nr XXXVIII/261/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia placówki 

wsparcia dziennego i powierzenia jej prowadzenia Miejsko-Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sianowie, 
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6) Nr XXXIX/270/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji Programu 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, 

7) Nr XXXIX/271/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Sianów do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, 

8) Nr XLII/290/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego 

programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy 

Sianów z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych, 

9) Nr XLII/291/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Sianów na lata 2022-2023, 

10) Nr XLII/292/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Sianów, 

11) Nr XLII/293/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie  przyjęcia  projektu 

socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie 

„Dzieciak w rodzinie - edycja 2021”, 

12) Nr XLIV/306/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Sianowie z 27 listopada 2018 r. w sprawie 

połączenia gminnych jednostek organizacyjnych: Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sianowie i Dziennego Domu „ Senior +” w Sianowie, 

13) Nr XLIV/308/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień  na rok 2022. 

 

6. Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami i geodezja 

 

Spośród 17 podjętych uchwał: 

- 13 zostało zrealizowanych, 

- 4 są w trakcie realizacji. 

 

Zrealizowane zostały uchwały Rady Miejskiej: 

1) Nr XXXIV/229/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych, 

2) Nr XXXIV/230/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

i granic aglomeracji Sianów, 

3) Nr XXXV/237/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 

programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy 

Sianów z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych, 
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4) Nr XXXVIII/259/2021 z dnia 28 czerwca 20212 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXVI/208/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych Gminy 

Sianów, 

5) Nr XXXVIII/258/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie  zasad wynajmowania 

lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy i Miasta Sianów, 

6) Nr XXXIX/267/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Sianów, 

7) Nr XL/276/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wskazania wstępnej 

lokalizacji nowego przystanku komunikacji publicznej w Wierciszewie, 

8) Nr XL/277/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wskazania wstępnej 

lokalizacji nowego przystanku komunikacji publicznej w Sianowie przy ulicy 

Tylnej, 

9) Nr XL/280/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych, 

10) Nr XL/281/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi gminnej, 

11) Nr XLI/285/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na 

prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, 

12) Nr XLIV/305/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych, 

13) Nr XLIV/307/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulicom 

w miejscowości Skwierzynka, gmina Sianów. 

 

W trakcie realizacji pozostają uchwały Rady Miejskiej: 

1) Nr XXXII/216/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Sianów w części obrębów ewidencyjnych Skibno 

i Sianów nr 1, 

2) Nr XXXIV/235/2021 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Sianów w części obrębów ewidencyjnych Skibno 

i Sianów nr 1, 

3) Nr XXXV/239/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sianów w części obrębu 

Skibno, 
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4) Nr XXXVIII/265/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 

nr 84/1 w obrębie Szczeglino, Gmina 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. 

 

INFORMACJE Z REALIZACJI POZOSTAŁYCH ZADAŃ 

 
Budżet 

 

Sprawy finansowe obejmują wykonywanie budżetu, który został przyjęty  

na podstawie Uchwały nr XXIX/196/20 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 21 grudnia 

2020 roku. W trakcie roku 2021 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).  

 Po dokonanych zmianach budżetu w trakcie roku 2021, budżet Gminy na dzień  

31 grudnia 2021 roku, zakładał wpływy w kwocie 81.439.195,36 zł oraz wydatki  

w kwocie 91.792.735,92 zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło do 

następujących odstępstw: 

1) zamiast 81.439.195,36 zł, dochody wyniosły 80.024.567,90 zł. Spadek 

dochodów w ciągu roku, spowodowany był m. in. mniejszymi wpływami do 

budżetu środków z tytułu funduszy unijnych, z tytułu zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

2) zamiast 91.792.735,92 zł, wydatki wyniosły 82.572.259,12 zł. Na zmniejszenie 

zaplanowanych wydatków, wpływ miało celowe i oszczędne wydatkowanie 

środków publicznych. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły ok. 6.018,24 zł, natomiast 

wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły około 6.209,84 zł. 

Na promocję Gminy w 2021 roku wydano 385.296,80 zł, które przeznaczono m. in. 

na stypendia kulturalne, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup iluminacji 

świątecznych, organizację imprez, filmy i zdjęcia promocyjne, a także wydatki na usługi  

w zakresie wydawnictwa gazet /”Nasza Gmina”/ i publikacji w prasie. 
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Podsumowaniem realizacji całego budżetu Gminy i Miasta Sianów, jest 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sianów za 2021 rok, które  

stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów  

z dnia 31 marca 2022 roku. 

 

Inwestycje realizowane i kontynuowane w 2021 roku 

 

Tabela nr 4 (na dalszych stronach) ukazuje inwestycje, które były realizowane w roku 

2021, tj. zadania kontynuowane z lat poprzednich i rozpoczęte w raportowanym roku. 
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Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2021 
   

   
 

Dział 
Roz-
dział 

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie   
% 

wykonania 
1 2 3 4 5 6 7 

10     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 193 389,14 6 669 387,47 81,40 

  1010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 193 389,14 6 669 387,47 81,40 

    6057 
Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos, Gorzebądz 

3 383 002,37 3 383 002,37 100,00 

    6059 2 796 241,82 2 796 241,82 100,00 

    6057 
Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kędzierzyn 

307 563,40 265 354,37 86,28 

    6059 201 292,52 200 449,01 99,58 

    6059 Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne Sianowskiego Obszaru Gospodarczego w obrębie m. Skibno 1 505 289,03 24 339,90 1,62 

500     HANDEL 859 860,99 739 860,99 86,04 

  50095   Pozostała działalność 859 860,99 739 860,99 86,04 

    6050 

Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie 

120 000,00 0,00 0,00 

    6057 503 127,00 503 127,00 100,00 

    6059 236 733,99 236 733,99 100,00 

600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 181 382,59 3 625 869,01 86,71 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 225 000,00 225 000,00 100,00 

    6620 Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie, w pasie drogi powiatowej 75 000,00 75 000,00 100,00 

    6620 Przebudowa drogi powiatowej, ul. Ogrodowa w Sianowie 150 000,00 150 000,00 100,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 795 070,07 505 728,38 63,61 

    6050 Przebudowa dróg gminnych 600 000,00 376 678,82 62,78 

    6050 Dokumentacja techniczna na drogi 70 000,00 8 136,60 11,62 

    6050 
Budowa dojazdu do miejsc postojowych oraz miejsc postojowych pomiędzy SP Nr 1 a budynkiem 
OSP w Sianowie 

71 913,45 71 913,45 100,00 

    6050 Budowa kładki 53 156,62 48 999,51 92,18 

  60018   Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 2 458 312,52 2 217 070,94 90,19 

    6050 
Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul. Dębowa 

716 894,52 716 894,52 100,00 

    6059 500 000,00 500 000,00 100,00 

    6050 
Budowa ul. Jeziornej wraz z odwodnieniem w m. Osieki /bez ul. Jeziornej wąskiej/ 

738 549,55 498 507,97 67,50 

    6059 502 868,45 501 668,45 99,76 

  60095   Pozostała działalność 703 000,00 678 069,69 96,45 

    6050 
Budowa drogi rowerowej w m. Sianów w ul. Strzeleckiej i Spółdzielczej 

174 420,00 154 904,80 88,81 

    6057 453 580,00 448 319,39 98,84 



 

Strona | 41  
 

    6060 Zakup wiat przystankowych 75 000,00 74 845,50 99,79 

630     TURYSTYKA 253 086,55 234 439,76 92,63 

  63095   Pozostała działalność 253 086,55 234 439,76 92,63 

    6050 Budowa placu zabaw w m. Rzepkowo 135 000,00 135 000,00 100,00 

    6050 Budowa/rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Integracja mieszkańców we wsi Kłos 10 000,00 0,00 0,00 

    6050 Innowacyjny plac zabaw w Szczeglinie - mały świat dziecka - budżet obywatelski 78 086,55 77 299,76 98,99 

    6050 Przebudowa i modernizacja fontanny miejskiej w Sianowie - projekt budowlany 30 000,00 22 140,00 73,80 

700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 786 590,63 635 821,47 80,83 

  70095   Pozostała działalność 786 590,63 635 821,47 80,83 

    6237 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w G. Sianów poprzez wymianę źródła ciepła w 
budynkach/lokalach mieszkalnych 

112 500,00 112 500,00 100,00 

    6239 84 090,63 75 000,00 89,19 

    6050 
Budowa kotłowni oraz instalacji gazowej w budynku GZK przy ul. A. Polskiej 19 - zmiana sposobu 
ogrzewania 

270 000,00 131 979,00 48,88 

    6060 
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z wałem odbioru mocy do ciągnika John 
Deere 2036R 

35 000,00 33 443,70 95,55 

    6060 Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego /zamiatarki/ 285 000,00 282 898,77 95,55 

710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50 000,00 36 900,00 73,80 

  71035   Cmentarze 50 000,00 36 900,00 73,80 

    6050 Rozbudowa cmentarza 50 000,00 36 900,00 73,80 

730     NAUKA 2 391 225,51 2 391 225,51 100,00 

  73095   Pozostała działalność 2 391 225,51 2 391 225,51 100,00 

    6057 
Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki 

2 182 615,44 2 182 615,44 100,00 

    6059 208 610,07 208 610,07 100,00 

750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66 666,00 64 402,46 96,60 

  75023   Urzędy gmin 46 600,00 44 336,46 95,14 

    6060 Zakup sprzętu komputerowego 46 600,00 44 336,46 95,14 

  75095   Pozostała działalność 20 066,00 20 066,00 100,00 

    6010 
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - wkład pieniężny do przystąpienia do Spółki "Mieszkanie 
Plus" 

66,00 66,00 100,00 

    6050 Wiejska zielona siłownia zewnętrzna - Grant sołecki 20 000,00 20 000,00 100,00 

754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 272 000,00 262 602,00 96,54 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 240 000,00 230 767,00 96,15 

    6230 Dotacja celowa dla OSP Iwięcino, na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 240 000,00 230 767,00 96,15 

  75416   Straż Miejska 32 000,00 31 835,00 99,48 

    6060 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego 32 000,00 31 835,00 99,48 
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801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 470 000,00 445 328,99 94,75 

  80101   Szkoły podstawowe 380 000,00 380 000,00 100,00 

    6050 Modernizacja kotłowni w SP Nr 1 w Sianowie 380 000,00 380 000,00 100,00 

  80195   Pozostała działalność 90 000,00 65 328,99 72,59 

    6050 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie 90 000,00 65 328,99 72,59 

851     Ochrona zdrowia 41 600,00 20 000,00 48,08 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 21 600,00 0,00 0,00 

    6050 
Modernizacja-przebudowa i zagospodarowanie terenu placówek wsparcia dziennego w Sianowie i 
w Węgorzewie Kosz. - w ramach Projektu "Dzieciak" 

21 600,00 0,00 0,00 

  85195   Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 100,00 

    6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami - Porozumienie na zakup przez 
Powiat separatora komórkowego MCS+ 

10 000,00 10 000,00 100,00 

    6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami - Porozumienie na zakup przez 
Powiat aparatu USG dla Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Koszalinie 

10 000,00 10 000,00 100,00 

852     POMOC SPOŁECZNA 75 500,00 75 382,95 99,84 

  85219   Ośrodki Pomocy Społecznej 31 000,00 30 882,95 99,62 

    6060 Zakup serwera 31 000,00 30 882,95 99,62 

  85295   Pozostała działalność 44 500,00 44 500,00 100,00 

    6050 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Sierakowie Sł. 44 500,00 44 500,00 100,00 

853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 551 519,24 17 466,00 3,17 

  85395   Pozostała działalność 551 519,24 17 466,00 3,17 

    6057 
Sianowski Klub Integracji Społecznej - modernizacja - rozbudowa 

124 595,19 0,00 0,00 

    6059 14 524,05 0,00 0,00 

    6057 Modernizacja-przebudowa i zagospodarowanie terenu placówek wsparcia dziennego w Sianowie i 
w Węgorzewie Kosz. - w ramach Projektu "Dzieciak" 

389 635,52 16 501,88 4,24 

    6059 22 764,48 964,12 4,24 

900     
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

2 096 985,00 181 989,30 8,68 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 936 985,00 28 000,00 1,45 

    6230 Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 45 000,00 28 000,00 62,22 

    6057 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w 
Sianowie 

909 738,06 0,00 0,00 

    6059 329 793,44 0,00 0,00 

    6057 
Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie 

443 275,00 0,00 0,00 

    6059 109 178,50 0,00 0,00 

    6050 Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sianów 100 000,00 0,00 0,00 

  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 160 000,00 153 989,30 96,24 

    6050 Montaż pojemników pół podziemnych przy ul. Słowackiego 13-14 i przy ul. Słowackiego 17 160 000,00 153 989,30 96,24 
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926     KULTURA FIZYCZNA 4 928 657,81 4 630 171,55 93,94 

  92601   Obiekty sportowe 4 928 657,81 4 630 171,55 93,94 

    6050 
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie 

3 712 357,81 3 709 318,07 99,92 

    6059 915 410,00 722 729,98 78,95 

    6050 Zagospodarowanie i wyposażenie Stadionu Miejskiego w Sianowie 148 300,00 66 997,50 45,18 

    6050 
Uzupełnienie istniejącego systemu automatycznego nawadniania na Stadionie Miejskim w Sianowie 
boiska treningowego 

40 590,00 40 590,00 100,00 

    6050 
Dostawa materiałów i urządzeń oraz instalacja systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie 
Miejskim w Sianowie, przy ul. Strzeleckiej 

62 000,00 49 600,00 80,00 

    6060 Zakup i dostawa traktorka kompaktowego wraz z osprzętem dodatkowym i wałem odbioru mocy 50 000,00 40 936,00 81,87 

      OGÓŁEM: 25 218 463,46 20 030 847,46 79,43 

 

Poniżej zostały wymienione realizowane i kontynuowane w 2021 roku inwestycje, na które uzyskano dofinansowanie. 

Tabela nr 5: realizowane i kontynuowane inwestycje w 2021 roku, na które uzyskano dofinansowanie. 

 
Lp. 

 
Nazwa projektu 

Źródło pochodzenia dotacji 
Planowany czas 

realizacji 

Wartość 
dofinansowania 

ogółem 

Rzeczywiście 
poniesione 

wydatki 
w 2021 r. 

Wydatki 
niewygasające  
(do poniesienia  

w 2022 r.) 

Status 
przedsięwzięcia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Budowa sieci wodociągowej  
w ulicach Węgorzewskiej, 
Leszczynowej i Słowackiego  
w Sianowie 

RPO WZ 2014 - 2020, 
Działanie 3.5 

VII.2017 - IX.2023 443.275,00 zł 0,00 zł - w trakcie realizacji 

2. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach 
Węgorzewskiej, Leszczynowej  
i Słowackiego w Sianowie 

RPO WZ 2014 - 2020, 
Działanie 3.6 

VII.2017 - IX.2023 909.738,06 zł 0,00 zł - w trakcie realizacji 

3. Modernizacja Stadionu 
Miejskiego w Sianowie 
(przebudowa 3 boisk piłkarskich, 
budowa zadaszonej trybuny  
z zapleczem socjalno-sanitarnym) 

MSiT Program „Mały Klub 
2017” 

XI.2017 - VIII.2021 1.465.312,00  zł 4.103.740,29 zł - 
zakończony  

w 2021 r. 

4. Termomodernizacja budynku 
użytkowo-mieszkalnego przy  
ul. Strzeleckiej 11 w Sianowie  

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  

VII.2021 - XII.2021 158.000,00 zł 328.307,76 zł - 
zakończony  

w 2021 r. 
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w ramach zadania modernizacja 
Stadionu Miejskiego w Sianowie 

i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie 

5. Budowa targowiska miejskiego 
„Mój Rynek” w Sianowie 

PROW 2014 - 2020 2020 - XII.2022 470.773,00 zł 0,00 zł 
 

739.860,99 zł 
w trakcie realizacji 

6. Kanalizacja sanitarna i tłoczna  
w m. Kłos, Gorzebądz 

RPO WZ 2014 - 2020, 
Działanie 3.6 

IV.2019 - IX.2022 3.383.160,58 1.212.567,69 zł 4.966.676,50 zł w trakcie realizacji 

7. Podniesienie jakości przestrzeni 
Placu pod Lipami i utworzenie 
Centrum Nauki 

RPO WZ 2014 - 2020, 
Działanie 9.3 

VII.2020 - VII.2022 2.226.014,45 167.280,00 zł 2.223.945,51 zł w trakcie realizacji 

8. Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza  
w Gminie Sianów poprzez 
wymianę źródła ciepła w 
budynkach/lokalach mieszkalnych 

RPO WZ 2014 - 2020, 
Działanie 2.14 

III.2020 - XII.2021 217.530,00 187.500,00 zł 

 
 
 
- 

zakończony  
w 2021 r. 

9. Kanalizacja sanitarna i tłoczna  
w miejscowości Kędzierzyn 

RPO WZ 2014 - 2020, 
Działanie 3.6 

XI.2019 - X.2022 1.692.071,42 465.803,38 zł 
 
- 

w trakcie realizacji 

10. Budowa placu zabaw z Rzepkowie  
/w 2022r zadanie połączono  
z budową ścieżki rowerowej  
w Rzepkowie/ 

PROW 2014 - 2020 XI.2021 - XII.2022 211.138,00 zł 0,00 zł 135.000,00 zł w trakcie realizacji 

11. 
Wiejska zielona siłownia 
zewnętrzna w Iwięcinie 

Granty Sołeckie 2021 / 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

2021 10.000,00 zł 20.000,00 zł - 
zakończony  

w 2021 r. 

12. Propagowanie łączności 
internetowej w społecznościach 
lokalnych – WiFi4EU 

Instrument „Łącząc Europę” 
CEF 

VII.2022 15.000,00 EUR 0,00 zł - w trakcie realizacji 

13. 
Sianowski Obszar Gospodarczy 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

III. 2021 - XII.2022 4.500.000,00 zł 24.339,90 zł - w trakcie realizacji 

14. Budowa drogi rowerowej w m. 
Sianów w ulicach Strzeleckiej  
i Spółdzielczej 

RPO WZ 2014 - 2020 
Działanie 2.3 

V - VIII.2021 453.580,00 zł 603.224,19 zł - 
zakończony 
 w 2021 r. 

15. Dzieciak /część inwestycyjna 
przedsięwzięcia/ 

RPO WZ 2014 - 2020 
Działanie 7.6 

I.2021 - VI.2023 432.400,00 zł 17.466,00zł - w trakcie realizacji 

16. Przebudowa drogi gminnej  
w Sianowie ul. Dębowa 

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg 

2021 - 2022 1.825.341,78 zł 2.650,01 zł 1.214.244,51 zł w trakcie realizacji 
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17. 
Budowa ul. Jeziornej wraz  
z odwodnieniem w m. Osieki 

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg  /  Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2020 - 2021 502.868,45 1.000.176,42 zł - 

zakończony  
w 2021 r. 
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Edukacja 

 
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Sianów była organem prowadzącym dla trzech 

szkół podstawowych, jednego przedszkola wraz ze żłobkiem. Jednostką koordynująca 

pracę placówek oświatowych 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. 

Placówka 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Etaty 

nauczycieli 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Janka Bytnara w Sianowie 

212 10 29,72 

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty 

399 17 50,83 

Szkoła Podstawowa  
im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie wraz  
z klasami gimnazjum 

91 8 18,03 

RAZEM 702 35 98,58 

 

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 i oddziałów w pozostałych szkołach. 

Placówka 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 

Zespół Placówek Oświatowych w 
Iwięcinie (szkoła podstawowa z oddziałem 
przedszkolnym oraz Punkt Przedszkolny 
"Pod Kogucikiem") 

61 8 

Szkoła Podstawowa w Suchej 
Koszalińskiej -  przy szkole był jeden 
oddział przedszkolny 

63 8 

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie - przy 
szkole był jeden oddział przedszkolny 

43 8 

RAZEM 167 24 

Gmina Sianów prowadzi również jedno przedszkole, jeden żłobek oraz osiem 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Poniżej tabela prezentująca 

wykaz liczby wychowanków i oddziałów przedszkolnych. 
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Tabela nr 8: Dane liczbowe nt. wychowanków i oddziałów przedszkolnych publicznych. 

Placówka 
Liczba 

wychowanków 
Liczba 

oddziałów 
Etaty 

nauczycieli 

Przedszkole Gminne w Sianowie 150 6 14,36 

Żłobek „Skrzat” w Sianowie 50 2 - 

oddział przedszkolny przy SP nr 1  
w Sianowie 

78 3 - 

oddział przedszkolny przy SP nr 2  
w Sianowie 

78 3 - 

oddział przedszkolny przy SP w Dąbrowie 41 2 - 

RAZEM 397 16 14,36 

 
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. 

Placówka 
Liczba 

wychowanków 
Liczba 

oddziałów 

oddział przedszkolny przy SP w Iwięcinie 21 2 

oddział przedszkolny przy SP w Suchej 
Koszalińskiej 

12 1 

oddział przedszkolny przy SP w 
Szczeglinie 

15 1 

Punkt Przedszkolny „Muszelki” w Suchej 
Koszalińskiej 

4 1 

RAZEM 52 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 2020/2021. 

           Tabela nr 10: Klasy sportowe. 

Placówka Liczba klas Liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Sianowie 

2 50 
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Tabela nr 11: Dane dot. liczby uczniów odbywających nauczanie indywidualne. 

Placówka Liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Sianowie 

3 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Sianowie 

1 

 
  Tabela nr 12: Liczby dot. zatrudnionych nauczycieli z podziałem na stopień awansu. 

 
 
 
 
       
 
 

Tabela nr 13: Uczniowie korzystający z zajęć wyrównujących szanse. 

Liczba uczniów i wychowanków w poszczególnych placówkach 

Rodzaj zajęć 

P
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ed
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e
 

SP
 n
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1

  

w
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SP
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 Iw
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SP
  

w
 S
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gl
in

ie
 

SP
 w

 S
u

ch
e

j 

K
o

sz
al

iń
sk

ie
j 

Rewalidacyjne - 7 14 3 3 - 6 

Dydaktyczno-
wyrównawcze 

- 4 3 12 10 26 - 

Sp
e

cj
al

is
ty

cz
n

e 

korekcyjno-
kompensacyjne 

1 5 3 22 14 5 14 

logopedyczne 59 20 8 15 5 - 18 

socjoterapeutyczne - 10 4 8 5 - - 

inne o charakterze 
terapeutycznym 

- 102 270  2 5 10 

RAZEM 70 60 148 302 60 39 36 

 
Wydatki gminy na oświatę wynosiły 17.444.902,00 zł, z czego 9.859.161,00 zł czyli 56% 
pokryte zostało z subwencji i dotacji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa, 
pozostała kwota to 610.428,00 zł dochody z działalności placówek i 6.975.313,00 zł 
(40%) bezpośredni koszt z dochodu gminy. 
 
 
 

Stopień awansu Liczba zatrudnionych 

dyplomowany 73 

mianowany 11 

kontraktowy 17 

stażysta 4 

Razem 105 
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Tabela nr 14: Wydatki na poszczególne placówki publiczne w 2021 roku. 
 Szkoła 

Podstawowa 
nr 1  

w Sianowie 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2  
w Sianowie 

Szkoła 
Podstawowa  
w Dąbrowie 

Przedszkole 
Gminne  

w Sianowie 

Subwencja na szkołę 1.597.234 zł 3.252.483 zł 1.161.709 zł - 

Subwencja na oddziały 
przedszkolne 

287.965 zł 244.881 zł 45.986 zł - 

Dotacja na przedszkolaki 57.383 zł 43.037 zł 43.037 zł 212.318 zł 

Dotacja podręcznikowa 28.960 zł 50.843 zł 10.521 zł - 

Dotacja Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 

12.000 zł 12.000 zł 4.000 zł 3.000 zł 

Dotacja Laboratoria Przyszłości 70.311 zł 100.794 zł 30.000 zł  

Subwencja dodatkowa 5.250 zł 42.248 zł 39.250 zł  

Subwencje i dotacje razem 2.059.103 zł 3.746.286 zł 1.334.503 zł 215.318 zł 

Budżet zrealizowany 3.690.021 zł 5.263.531 zł 2.312.675 zł 2.231.681 zł 

80101 szkoły podstawowe 2.587.219 zł 3.791.559 zł 1.713.806 zł - 

80103 oddziały przedszkolne w 
SP 

570.317 zł 495.693 zł 335.075 zł - 

80104 przedszkola - - - 2.212.607 zł 

80146 dokształcanie nauczycieli 1.600 zł 8.000 zł 3.855 zł 7.040 zł 

80148 stołówki 277.875 zł 364.774 zł 124.139 zł - 

80149 edukacja wymagająca 
specjalnej organizacji - oddziały 
przedszkolne 

12.176 zł 98.089 zł 10.256 zł 11.734 zł 

80150 edukacja wymagająca 
specjalnej organizacji 

73.279 zł 318.294 zł 56.462 zł - 

80153 podręczniki 28.960 zł 50.843 zł 10.521 zł - 

80195 wydatki różne 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 

85401 świetlice szkolne 138.295 zł 135.015 zł 58.262 zł - 

85446 dokształcanie nauczycieli - 965 zł - - 

Dochody razem 153.247 zł 229.986 zł 28.669 zł 198.526 zł 

801 750 dochody wynajem 11.332 zł 30.364 zł - - 

801 0830 dochody żywienie 
szkoła 

47.641 zł 91.549 zł 25.018 zł - 

80103 670 dochody żywienie 
oddziały przedszkolne 

76.737 zł 85.803 zł - 129.185 zł 

80103 660 dochody opłaty za 
przedszkole 

16.239 zł 21.263 zł 3.351 zł 67.498 zł 

801 610, 690, 920, 950, 970 
dochody różne 

1.298 zł 1.007 zł 300 zł 1.843 zł 

Koszt szkoły netto 3.536.774 zł 5.033.545 zł 2.284.006 zł 2.033.155 zł 

Dopłata gminy netto 1.477.671 zł 1.287.260 zł 949.503 zł 1.817.837 zł 

Dopłata na ucznia netto 5.841 zł 3.043 zł 7.847 zł 27.621 zł 

Udział % w kosztach szkoły netto 42 % 26 % 42 % 89 % 

 

Tabela nr 15: Dotacje dla placówek prowadzonych przez stowarzyszenia. 

  

Szkoła Podstawowa  
w  Suchej Koszalińskiej 

Szkoła Podstawowa  
w Iwięcinie 

Szkoła Podstawowa  
w  Szczeglinie 

Dotacja 937.081,00 zł 893.383,00 zł 566.840,00 zł 

Liczba dzieci 87 82 53 
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Tabela nr 16: Finanse oświatowe za rok 2021. 

Subwencja na szkołę 8.315.401,00 zł 

Subwencja na oddziały przedszkolne 655.476,00 zł 

Dotacja na przedszkolaki 408.855,00 zł 

Dotacja podręcznikowa 114.826,00 zł 

Dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 31.000,00 zł 

Dotacja Laboratoria Przyszłości 201.105,00 zł 

Subwencja dodatkowa 132.498,00 zł 

Subwencje i dotacje razem 9.859.161,00 zł 

Budżet zrealizowany 17.444.902,00 zł 

80101 szkoły podstawowe 9.889.898,00 zł 

80103 oddziały przedszkolne w SP 1.534.194,00 zł 

80104 przedszkola 2.563.288,00 zł 

80106 inne formy wychowania przedszkolnego 79.240,00 zł 

80146 dokształcanie nauczycieli 20.495,00 zł 

80148 stołówki 766.787,00 zł 

80149 edukacja wymagająca specjalnej organizacji - 
oddziały przedszkolne 

132.255,00 zł 

80150 edukacja wymagająca specjalnej organizacji  811.172,00 zł 

80153 podręczniki 114.826,00 zł 

80195 wydatki różne 1.200,00 zł 

85401 świetlice szkolne 331.572,00 zł 

85446 dokształcanie nauczycieli 965,00 zł 

75085 administracja 486.388,00 zł 

inwestycje 65.329,00 zł 

remonty, nagrody 77.383,00 zł 

dowożenie 569.910 zł 

Dochody razem 610.428,00 zł 

801 750 dochody wynajem 41.696,00 zł 

801 0830 dochody żywienie szkoła 164.207,00 zł 

80103 670 dochody żywienie oddziały przedszkolne 291.726,00 zł 

801103 660 dochody opłaty za przedszkole 108.351,00 zł 

801 610, 690, 920, 950, 970 dochody różne 4.447,00 zł 

Koszt szkoły netto 16.834.475,00 zł 

Dopłata gminy netto 6.975.313,00 zł 

Udział % gminy w kosztach szkoły netto 40 

Liczba uczniów 867 

Liczba przedszkolaków 285 

 
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. 
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Tabela nr 17: Finanse opieki żłobkowej. 

Finansowanie opieki żłobkowej Koszt 

Budżet 658.400,00 zł 

Dotacja Maluch 102.000,00 zł 

Dochody żywienie, opłata stała 204.888,00 zł 

Dopłata gminy netto 351.511,00 zł 

Udział % gminy w kosztach 53 

Liczba wychowanków w żłobku 50 

 
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 od  

lipca 2021 r. zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. 

Pomoc materialna może być udzielona uczniom w formie stypendium szkolnego lub 

zasiłku szkolnego (sytuacja losowa).  

W roku szkolnym 2020/2021 przyznano stypendia szkolne dla 102 uczniów na 

kwotę 98.287,36 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 przyznane były stypendia:  

- przez Dyrektora szkoły (kwoty określone w planach budżetowych szkół),  

- przez Burmistrza. 

W roku szkolnym 2019/2020 przyznano stypendia motywacyjne na łączą kwotę 

13.600,00 zł. 

Na podstawie Uchwały nr XXXI/185/2016 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia  

23 listopada 2016 roku w sprawie stypendiów sportowych w 2021 roku Burmistrz 

przyznał 3 stypendia sportowe w kwocie 400,00 zł miesięcznie / osobę, na łączną kwotę 

10.800,00 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 wyniki we 

współzawodnictwie sportowym Burmistrz przyznał w 2021 r. nagrody 9 osobom na 

łączną kwotę 13.500,00 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 
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opieką nad zabytkami w Gminie i Mieście Sianów w 2021 roku Burmistrz przyznał  

4 stypendia o łącznej kwocie 7.500,00 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 2021 wyniosły 

569.910,00 zł, w tym 166.211,00 zł na dowozy uczniów niepełnosprawnych (kwoty 

wydatkowane są znacznie mniejsze niż w poprzednich latach, ze względu na przerwy 

w pracy szkół spowodowane pandemią). 

 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

W roku szkolnym 2020/2021 odbyły się egzamin zewnętrzny - 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 ósmoklasisty w skali procentowej i staninowej. 
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Zadania inwestycyjne w oświacie 2021 roku: 

W ubiegłym roku przeprowadzono jedno zadanie modernizacyjne dot. oświaty pn. 

„Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie”, którego koszt 

wyniósł 65.329,00 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 2021 roku wykonywanie poszczególnych działań w zakresie pomocy społecznej 

można było pogrupować według pięciu obszarów: 

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 2021 roku pomocą społeczną objęto łącznie 321 rodzin, w skład których 

wchodziło 775 osób, oraz 146 jednoosobowych gospodarstw domowych. W ubiegłym 

roku nastąpił wzrost grupy rodzin, w których wychowuje się  czworo i więcej dzieci – 14 

rodzin (w 2020 r. - 9, w 2019 r. - 10). 

 

Jedną z czynności realizowanych w 2021 roku było udzielenie wsparcia 

finansowego, przyznawane osobom i rodzinom, które nie przekroczyły wskazanego  

w tabeli poniżej kryterium dochodowego. 
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Tabela nr 19: Podmioty otrzymujące pomoc z MGOPS. 

Podmiot 
otrzymujący 

pomoc 
Warunek 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 

Osoba samotnie 
gospodarująca 

Kryterium 
dochodowe 
podmiotu 

701,00 zł 

Osoba w rodzinie 528,00 zł 

Rodzina 
Dochód nie mógł przekroczyć sumy kwot 

kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie 

 

W ramach systemu finansowego wsparcia rodzin należy zwrócić uwagę na 

świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+. W 2021 r. do MGOPS 

wpłynęło 1713 wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.  

W ubiegłym roku zostało wypłacone świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 

13.829.380,74 zł. 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci będąca podstawą programu, 

zawiera możliwe do zastosowania, w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy 

zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu 

świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku sygnałów  

o marnotrawieniu świadczeń, pracownik socjalny MGOPS przeprowadza wywiad 

środowiskowy, aby ustalić sytuację w danej rodzinie. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości organ wypłacający świadczenie zmienia formę wypłaty świadczenia 

z formy gotówkowej  na pomoc rzeczową (talony) lub formę opłacania usług (np. opłata 

za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).  

W 2021 r. MGOPS w Sianowie zrealizował wypłatę świadczenia wychowawczego  

w formie rzeczowej na łączną kwotę 14.470,00 zł. 

 

Kolejną formę pomocy stanowiły świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W roku 

raportowanym wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 

464.076,06 zł dla 59 rodzin z terenu Gminy Sianów, w skład których wchodzi łącznie 90 

uprawnionych osób. 

 

Ponadto realizowano także świadczenia rodzinne, których łączny koszt wypłaty 

wynosił 3.812.842,32 zł, w tym: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku w kwocie 1.178.393,67 zł, 

2) świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) w łącznej kwocie 2.256.663,60 zł, 

3) świadczenie rodzicielskie w kwocie 310.785,05 zł, 



 

Strona | 55  
 

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 67.000,00 zł. 

Jednocześnie ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W 2021 r. była to kwota 276.354,65 zł 

oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46.706,96 zł. 

 

W zakresie pieczy zastępczej asystenci rodziny podjęli pracę z 26 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 2021 roku w pieczy zastępczej przebywało  

23 dzieci, natomiast kwota wydatków dotyczących umieszczenia dzieci w pieczy 

zastępczej wynosiła 169.127,05 zł. 

 

W 2021 r. na realizację usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 239.297,95 zł,  

w tym w ramach Programu „Opieka 75+” kwotę 52.315,00 zł. Taką formą opieki objęto 

30 osób z terenu miasta i gminy. Beneficjentami tych usług były osoby samotne, 

schorowane, niepełnosprawne, wymagające pomocy ze strony innych osób w zakresie 

podstawowych czynności domowych. Wśród osób korzystających z pomocy w formie 

usług opiekuńczych to 1 powyżej 100 lat, 6 to seniorzy powyżej 90 roku życia, 13 to 

osoby pomiędzy 80-90 r. ż. i 10 poniżej 80 r. ż. W 9 środowiskach usługi świadczone 

były osobom obłożnie chorym (leżącym). 

 

W roku ubiegłym wydano 2 decyzje kierujące do domów pomocy społecznej.  

W okresie od stycznia do grudnia ośrodek pomocy społecznej pokrywał koszty pobytu 

w domach pomocy społecznej dla 26 osób, a łączny koszt tych wydatków wyniósł 

875.013,72 zł.  

 

W ramach MGOPS funkcjonował Dzienny Dom Senior+, w którym dostępnych było  

30 miejsc, a wsparciem objętych zostało 38 seniorów. 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 

godnego życia w wieku senioralnym. Stały kontakt pracowników także podczas 
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zawieszenia działalności placówki (w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby 

zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2) był dla seniorów wsparciem,  

a działania dały poczucie wspólnoty w funkcjonowaniu w nowej i trudnej dla seniorów 

rzeczywistości. Ogólne koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w 2021 roku 

wyniosły 580.077,67 zł. 

 
Równolegle do działań Dziennego Domu „Senior+” funkcjonował również Klub 

Senior+, w którym liczba miejsc wyniosła 15. Głównym celem działalności Klubu 

„Senior+” w Sianowie jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób 

starszych do społeczności lokalnej. Seniorzy otrzymali ciekawą ofertę spędzania  

i wypełnienia wolnego czasu, utrzymania więzi towarzyskich, stymulacji psychicznej  

i fizycznej. Rodzaj świadczonych usług to: usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, 

terapia zajęciowa, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne oraz aktywizujące społecznie. 

Ogólne koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” w 2021 roku wyniosły 36.164,00 zł. 

 

Tabela nr 20: Zestawienie realizowanych projektów przez MGOPS w Sianowie  

w 2021 roku.  

Nr Nazwa projektu 
Wartość 
projektu 

Dofinansowanie Źródło finansowania 

1 
Równość szans w gminie 
Sianów 

1.600.000,00 zł 1.360.000,00 zł RPO WZP 2014-2020 

2 
Sianowski Klub Integracji 
Społecznej 

1.550.000,14 1.471.029,85 RPO WZP 2014-2020 

3 Dzieciak 2.337.950,00 zł 2.103.350,00 RPO WZP 2014-2020 

4 Dzienny Dom Senior+ 580.077,67 128.160,00 
Program Wieloletni 

„Senior+” 

5 Opieka 75+ 52.315,00 31.042,50 
Województwo 

Zachodniopomorskie 

6 
Posiłek w szkole  
i w domu 

332.059,00 332.059,00 
Województwo 

Zachodniopomorskie 

7 
Asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej 

6.062,18 5.000,00 
Województwo 

Zachodniopomorskie 

8 Opieka wytchnieniowa 118.557,89 118.557,89 
Województwo 

Zachodniopomorskie 

9 
Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej 

25.704,00 25.704,00 
Województwo 

Zachodniopomorskie 

10 
Program socjalny 
„Dzieciak w rodzinie” 

117.541,56 117.541,56 Gmina Sianów 
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Na terenie Gminy Sianów działa również Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Szansa” w Sianowie, który jest placówką wsparcia dziennego dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, chorujących psychicznie oraz wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Jest ośrodkiem zapewnianiającym 

wszechstronne wsparcie oraz prowadzącym rehabilitację społeczną. Na dzień  

31 grudnia 2021 roku w ŚDS było 35 domowników, z czego 15 uczestników posiada 

znaczny stopień niepełnoprawności, w tym 8 osób z niepełnoprawnością sprzężoną.  

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w 2021 roku realizował plan 

uzgodniony z Wojewodą Zachodniopomorskim i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy 

i Miasta Sianów.  

W ramach terapii prowadzone były zajęcia indywidualne i grupowe w pracowniach 

tematycznych: dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, gospodarstwa domowego 

(kulinarna), 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. Pracownicy współpracowali  

z rodzinami i opiekunami, którzy chętnie angażowali się w spotkania integracyjne,  

edukacyjne i rekreacyjne. Z powodu pandemii COVID-19 działalność domu była 

okresowo zawieszana. 

 

W 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” wykorzystał dotację  

z budżetu Wojewody na bieżącą działalność w wysokości 754.157,00 zł. Dodatkowo,  

w trybie art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ŚDS otrzymał dotację w wysokości 

55.203,75 zł na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum 

autyzmu. Ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na 

rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pozyskano 

199.978,02 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie i przeprowadzono remont  

i zmianę aranżacji łazienek. 

 

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.  



 

Strona | 58 
 

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 w 2021 

roku realizowany był program na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej 

dla mieszkańców Gminy i Miasta Sianów. 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 68.917,50 zł. 

 

Wykonawcą zabiegów wyłonionym w drodze konkursu był Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Malechowie. Beneficjenci programu skorzystali w ubiegłym roku  

z 11 różnych zabiegów, których wykonaną ilość przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 21: Rodzaje świadczonych zabiegów. 

Lp. Rodzaj zabiegu Ilość 

1. Ćwiczenia indywidualne 431 

2. Ćwiczenia w UGUL-u 140 

3. Ćwiczenia manualne 20 

4. Laseroterapia 1997 

5. Sollux 468 

6. Ultradźwięki 861 

7. Pole magnetyczne 1125 

8. Elektroterapia 782 

9. Masaż 520 

10. Jonoforeza 130 

11. Krioterapia 761 

RAZEM 7235 

 
Powyższe zestawienie obrazuje duże zainteresowanie pacjentów na świadczenie 

usług w zakresie rehabilitacji leczniczej. Zauważyć należy, że największą popularnością 

cieszyły się zabiegi laseroterapii, pola magnetycznego oraz krioterapii. 

Z przeprowadzonego, przez wykonawcę programu, badania satysfakcji pacjenta 

(276 wypełnionych ankiet) wynika, że świadczone usługi 75,65% pacjentów oceniło na 

poziomie bardzo dobrym, 23,84% na poziomie dobrym, a 0,51% a na poziomie 
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dostatecznym. Nie odnotowano ocen negatywnych. Łączne wydatki w ochronie 

zdrowia w 2021 roku wyniosły 228.773,10 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. 

Nakłady na budowę dróg gminnych w roku sprawozdawczym wyniosły 

1.414.752,20 zł. Dzięki środkom własnym Gminy, dofinansowaniu uzyskanym na 

podstawie porozumienia z Powiatem Koszalińskim oraz ze środków zewnętrznych 

wykonano m. in.: 

− drogę gminną nr 115382Z - ul. Jeziorna w miejscowości Osieki; 

− drogę gminną nr 115381Z - ul. Jeziorna w miejscowości Osieki; 

− miejsca postojowe przy ul. Piastów w Sianowie (OSP - SP nr 1); 

− drogę gminną z płyt Yomb nr 115263Z w miejscowości Karnieszewice; 

− drogę rowerową – ciąg rowerowy od ul. Strzeleckiej do ul. Spółdzielczej  

w m. Sianów wraz z oznakowaniem poziomym; 

− drogę gminną z płyt Yomb nr 11510Z w miejscowości Bielkowo; 

− kładkę przez rzekę Unieść przy ul. Spółdzielczej w m. Sianów. 

 

Tabela nr 22: Długości dróg publicznych gminnych z podziałem na poszczególne rodzaje 
nawierzchni wg stanu na początek i koniec 2021 roku. 

drogi twarde drogi gruntowe 

ulepszone nieulepszone wzmocnione 
żwirem, 

żużlem itp. 

naturalne  
(z gruntu 

rodzimego) bitumiczne betonowe z kostki brukowcowe tłuczniowe 

długość dróg w km wg. stanu na dzień 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

13,616 13,978 17,647 18,430 10,225 10,611 4,168 4,168 6,396 6,396 20,784 20,784 9,290 9,290 

 

W 2021 roku usługi przewozowe na terenie Gminy świadczyło 7 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 
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korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sianów.  

W ubiegłym roku w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/193/2020 Rady 

Miejskiej w Sianowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia linii 

komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest 

Gmina Sianów, w dniu 17 lutego 2021 roku została podpisana umowa  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 

drogowym na linii komunikacyjnej Skwierzynka - Koszalin - Skwierzynka, pomiędzy 

Gminą Sianów, a Firmą Przewozową „Ronin” Dorota Jarząb.  

Zawarta umowa stworzyła dogodne połączenie komunikacyjne, które umożliwiało 

dojazd mieszkańców Skwierzynki do Koszalina. Busy kończą swoją trasę w rejonie  

ul. Armii Krajowej w Koszalinie, gdzie pasażerowie mogą przesiąść się na miejskie linie 

autobusowe. 

Przewoźnik wykonywał 10 kursów dziennie w dni powszednie wg ustalonego 

rozkładu jazdy. Koszt biletów dla pasażerów komunikacji miejskiej określał przewoźnik 

i cena biletu wynosiła 3,00 i 3,50 zł, a ulgowego 2,00 zł i 2,50 zł w zależności od kierunku 

trasy. 

Na terenie Gminy Sianów zlokalizowanych było 69 przystanków, z czego 58 na 

terenach wiejskich, natomiast 11 na terenie miasta Sianów. Gmina Sianów była 

właścicielem 9 przystanków natomiast pozostałymi 60 przystankami zarządzała na 

podstawie porozumienia zawartego z odpowiednimi zarządcami dróg, przy których 

znajdują się przystanki. 

W trakcie 2021 roku przeprowadzono 5 postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na wybór wykonawców inwestycji drogowych w celu realizacji zadań 

własnych związanych z utrzymaniem dróg i utrzymaniem odpowiedniego stanu 

infrastruktury drogowej. Procedury te dotyczyły: 

1) budowy drogi rowerowej w m. Sianów w ulicach Spółdzielczej i Strzeleckiej, 

2) kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Kędzierzyn, 

3) przebudowy dróg gminnych - część 1 dotyczyła przebudowy drogi z płyt typu 

JOMB C w pasie drogi gminnej (działka nr 69 obręb Karnieszewice) oraz część 2, 

która dotyczyła przebudowy drogi gminnej z płyt typu JOMB C w m. Bielkowo, 

4) przebudowy drogi gminnej w Sianowie ul. Dębowa, 

5) zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Sianów w okresie 

zimowym 2021-2022. 
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Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna 

 

Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej na początku 2021 roku wynosiła 

99,68 km, a pod koniec roku 100,2 km.   

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy 

w 2021 roku nie uległa zmianie w stosunku do 2020 roku i na koniec 2021 roku wynosiła 

66,9 km. 

 

Na terenach wiejskich liczba budynków mieszkalnych podłączonych do zbiorczej 

sieci wodociągowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 1692, natomiast liczba 

budynków mieszkalnych podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na dzień  

31 grudnia 2021 roku wyniosła 447. 

W mieście Sianów liczba budynków mieszkalnych podłączonych do zbiorczej sieci 

wodociągowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 748, natomiast liczba budynków 

mieszkalnych podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2021 

roku wyniosła 739. 

 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 96% mieszkań, a w przypadku 

sieci kanalizacyjnej 64%. 

 

System zaopatrzenia w wodę Gminy Sianów oparty jest o duże ujęcie i stację 

uzdatniania wody dla miejscowości Sianów i Kłos oraz 12 czynnych niewielkich 

wiejskich ujęć i stacji uzdatniania wody: 

1) SUW Sianów o średniodobowej wydajności 1400 m3/dobę – zaopatruje w wodę 

bezpośrednio obszar miasta Sianowa i miejscowość Kłos. Dodatkowo dzięki 

wybudowanemu w 2019 roku magistralnemu przewodowi wodociągowemu zasila 

również miejscowości Skibno, Skibienko, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki. 

Dzięki budowie magistrali w 2019 roku oraz rozbudowie SUW Sianów w 2018 roku 

możliwe było wyłączenie z eksploatacji czterech wyeksploatowanych wiejskich 

ujęć wody w miejscowościach: Skibno, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki; 

2) SUW Skwierzynka o średniodobowej wydajności 123,3 m3/dobę – stacja 

pierwotnie zaopatrywała w wodę miejscowość Skwierzynka oraz dzięki stacji 

podwyższania ciśnienia SPC Kędzierzyn dostarczała wodę do miejscowości 

Kędzierzyn i Gorzebądz. Aktualnie z uwagi na zbyt niską wydajność ujęcia 

miejscowości Skwierzynka, Kędzierzyn i Gorzebądz zaopatrywane są w wodę 

zakupywaną od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z Koszalina  

z miejskiego wodociągu zlokalizowanego w ul. Europejskiej w m. Koszalin; 
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3) SUW Rzepkowo o średniodobowej wydajności 28,7 m3/dobę – stacja zaopatruje  

w wodę miejscowość Rzepkowo; 

4) SUW Iwięcino o średniodobowej wydajności 73,5 m3/dobę – stacja zaopatruje  

w wodę miejscowość Iwięcino; 

5) SUW Bielkowo o średniodobowej wydajności 120,6 m3/dobę – stacja zaopatruje  

w wodę miejscowość Bielkowo; 

6) SUW Wierciszewo o średniodobowej wydajności 119,1 m3/dobę – stacja 

zaopatruje w wodę miejscowość Wierciszewo; 

7) SUW Iwięcino o średniodobowej wydajności 124,9 m3/dobę – stacja zaopatruje  

w wodę miejscowości: Dąbrowa, Karnieszewice i Grabówko oraz dostarcza wodę 

do miejscowości Kawno w gminie Malechowo; 

8) SUW Sieciemin o średniodobowej wydajności 46,9 m3/dobę – stacja zaopatruje  

w wodę miejscowość Sieciemin; 

9) SUW Maszkowo o średniodobowej wydajności 56,6 m3/dobę – stacja zaopatruje 

w wodę miejscowość Maszkowo; 

10) SUW Węgorzewo Koszalińskie o średniodobowej wydajności 42,5 m3/dobę – 

stacja zaopatruje w wodę miejscowość Węgorzewo Koszalińskie; 

11) SUW Szczeglino o średniodobowej wydajności 89,8 m3/dobę – stacja zaopatruje  

w wodę miejscowości: Szczeglino i Szczeglino Nowe oraz poprzez stację 

podwyższania ciśnienia SPC Mokre miejscowość Mokre; 

12) SUW Sierakowo Sławieńskie o średniodobowej wydajności 46,6 m3/dobę – stacja 

zaopatruje w wodę miejscowości: Sierakowo Sławieńskie oraz Sowieński Młyn; 

13) SUW Sowno o średniodobowej wydajności 53,4 m3/dobę – stacja zaopatruje  

w wodę miejscowość Sowno. 

Jakość wody ze wszystkich ujęć jest systematycznie monitorowana przez 

laboratorium posiadające akredytację w pełnym zakresie wykonywanych analiz oraz 

przez laboratorium Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. 

Z wyjątkiem pojedynczych analiz i chwilowych problemów z jakością wody na 

mniejszych obiektach, jakość wody była zgodna z obowiązującymi przepisami. W celu 

zapewnienia odbiorcom wody o jak najlepszej jakości, w 2021 roku zrealizowano 

inwestycję polegającej na montażu systemu dezynfekcji wody przy pomocy lamp UV  

w stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Rzepkowo, Iwięcino oraz Sieciemin. 

Dodatkowo zakupiono nowoczesne pompy głębinowe, o zmniejszonym 

zapotrzebowaniu na energię elektryczną przy zachowaniu wymaganych parametrów 

pracy dla potrzeb studni głębinowych w miejscowościach Dąbrowa, Sierakowo 

Sławieńskie oraz Szczeglino.   
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Ilość awarii na sieci wodociągowej w 2021 roku wyniosła łącznie 215, w tym  

w mieście Sianów 34, natomiast na terenach wiejskich ilość awarii wyniosła 181. 

Awarie dotyczące zaopatrzenia w wodę dotyczą głównie terenów wiejskich gminy. 

Dotyczą one zarówno obiektów służących zaopatrzeniu w wodę (ujęcia wody i stacje 

podwyższania ciśnienia) jak i sieci wodociągowych, które są w znacznej części 

zdekapitalizowane, a ich wiek predestynuje je do wymiany. Należy zauważyć, że część 

awarii na ujęciach wody i stacjach podnoszenia ciśnienia spowodowanych jest 

problemami z zasilaniem energetycznym. 

 

W roku ubiegłym doszło do 514 awarii sieci kanalizacyjnej w tym na sieciach 

wiejskich 253 natomiast w mieście Sianów – 261. Powodem wystąpienia ww. awarii 

było m. in. wprowadzanie zanieczyszczeń stałych do systemu kanalizacji sanitarnej 

przez mieszkańców. W związku z awariami powodowanymi przez wprowadzanie 

zanieczyszczeń stałych do systemu kanalizacji sanitarnej przeprowadzano rozmowy  

z mieszkańcami na temat zasad prawidłowego korzystania z systemu kanalizacji 

sanitarnej. Część awarii dotyczących przepompowni ścieków, podobnie jak na 

obiektach zaopatrzenia w wodę spowodowana była problemami z zasilaniem 

energetycznym. 

 

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 2021 r. zostały zakupione dwa kontenery hakowe KP25 o pojemności 25 m3 

każdy. Kontenery pełnią funkcję zbiorników magazynujących dla zebranych w procesie 

podczyszczania mechanicznego ścieków skratek oraz piasku. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu cały kontener z zawartością może być przewieziony/wywieziony przy 

pomocy samochodu ciężarowego przystosowanego to transportu kontenerów 

hakowych. 

Jedyną skanalizowaną miejscowością na terenie gminy Sianów, z terenu której ścieki 

nie są transportowane do Centralnej Pompowni Ścieków w Sianowie jest miejscowość 

Skwierzynka. Ścieki z tej miejscowości są bezpośrednio dotłaczane do przewodu 

tłocznego Sianów-Jamno. 

W 2021 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, 
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− 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 23 (na następnej stronie): ilość ujęć wody, odbiorców usług z podziałem na 

umowy wodomierzowe oraz umowy ryczałtowe; roczną produkcję i sprzedaż wody  

w 2021 roku.
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lp. Miejscowość 

Umowy na wodomierz Umowy ryczałtowe 

Roczny 
pobór wody z 

ujęć 

Roczna 
sprzedaż 

wody ogółem  

wodomierze główne wodomierze lokalowe Wodomierz 
ogrodowy/p

odlicznik 

Umowy ryczałtowe główne Umowy lokalowe na ryczałt 

Razem 

podział na rodzaj umowy 

Razem 

podział na rodzaj umowy 

Razem 

podział na rodzaj 
umowy 

Razem 

podział na rodzaj 
umowy 

woda ścieki 
woda i 
ścieki 

woda ścieki 
woda i 
ścieki 

Razem woda ścieki 
woda i 
ścieki 

woda ścieki 
woda i 
ścieki 

[m3] [m3] 

1 Bielkowo 62 62 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 11888,0 7031,4 

2 
Dąbrowa, 
Grabówko, 
Karnieszewice 

161 159 0 2 5 5 0 0   55 55 0 0 1 1 0 0 39726,5 33121,7 

3 Iwięcino 62 62 0 0 5 5 0 0   17 17 0 0 1 1 0 0 22313,0 10177,7 

4 Maszkowo 80 80 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 10294,0 6111,7 

5 Rzepkowo 32 32 0 0 39 39 0 0   4 4 0 0 0 0 0 0 5526,0 4473,8 

6 

Sianów, Kłos, 
Skibno, 
Skibienko, Sucha 
Kosz., Kleszcze, 
Osieki 

1359 244 59 1056 825 7 0 818 350 33 16 11 6 94 7 0 87 **374646,0 **255727,6 

7 Sieciemin 96 96 0 0 0 0 0 0   3 3 0 0 4 4 0 0 11769,2 10250,7 

8 
Sierakowo 
Sławieńskie 

69 69 0 0 20 20 0 0   1 1 0 0 1 1 0 0 13851,8 8192,0 

9 
Skwierzynka, 
Kędzierzyn, 
Gorzebądz 

351 146 1 204 8 8 0 0 120 6 5 0 1 0 0 0 0 0* 40027,3 

10 Sowno 7 7 0 0 10 10 0 0   2 2 0 0 32 32 0 0 13627,8 4007,1 

11 Szczeglino 122 122 0 0 2 2 0 0   2 2 0 0 0 0 0 0 19060,0 17358,7 

12 
Węgorzewo 
Kosz. 

91 91 0 0 1 1 0 0   7 7 0 0 1 1 0 0 10126,0 8669,6 

13 Wierciszewo 64 64 0 0 0   0 0   26 26 0 0 6 6 0 0 52446,2 11065,2 

14 Razem 2525 1234 60 1262 915 97 0 818 470 156 138 11 7 140 53 0 87 585274,6 416214,4 

* Ujęcie wody w miejscowości Skwierzynka wyłączone z eksploatacji, woda dostarczana jest dla odbiorców z wodociągu miejskiego z Koszalina. 

** W związku z zakończeniem w 2019 roku przez Gminę Sianów inwestycji polegającej na zmianie sposobu zaopatrzenia w wodę miasta Sianów oraz miejscowości Skibno, 
Suchej Koszalińskiej, Kleszcz, Osiek i Rzepkowa Gminny Zakład Komunalny w Sianowie nie pobiera wody z ujęć: Skibno, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki, natomiast 
mieszkańcy ww. miejscowości zaopatrywani są w wodę z ujęcia wody w Sianowie.  
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Planowanie przestrzenne 

 
W 2021 roku Burmistrz Gminy i Miasta Sianów wydał pięć 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) przebudowa ulicy Piastów w Sianowie w zakresie przebudowy istniejącego 

chodnika, zjazdów i miejsc postojowych oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej, na 

terenie dz. nr: 457, 458, 493, 495, 498, 513, 519, 280, 281, 520, 366, 367, 368, 380, 

383, 289, 381, 287, 288 i 402/5, obręb 0007 m. Sianów, 

2) budowa linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x120mm2 zasilającej dz. nr 104/5 oraz 

wymiana rozdzielnicy 0,4kV w istniejącej stacji transformatorowej na rozdzielnicę 

stacyjną 8-polową na fundamencie prefabrykowanym na terenie dz. nr: 105, 57, 

119/1 i 104/5, obręb 0006 m. Sianów, 

3) przebudowa sieci linii napowietrznej 0,4kV – usunięcie kolizji z ciągiem pieszym, na 

dz. nr 998/2, 430, 432, 439 i 993, obręb 0003 m. Sianów, 

4) przebudowa ulicy Słowackiego w Sianowie w zakresie przebudowy, budowy  

i odbudowy drogi o całkowitej długości przedsięwzięcia do 1 km wraz z parkingami, 

zjazdami, chodnikami oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej o całkowitej długości 

mniejszej niż 1 km, na terenie dz. nr: 402/5, 402/6, 402/7, 384/2, 342/11, 349, 385, 

386, 678, 447, 459, 456/1, 456/2, 669/10, 673, 449, obręb 0007 m. Sianów, 

5) budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z przyłączami do 

siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie dz. nr 456/58, obręb 

0007 m. Sianów. 

 

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., Nr LVII/380/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. oraz  

Nr XXIV/181/2020 z dnia 24 września 2020 r. Ze studium w 2021 roku wydano łącznie 

28 wypisów i wyrysów. 
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 Z dniem 31 grudnia 2002 roku na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym utracił moc prawną miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta 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 2021 roku wydano 62 zaświadczenia, 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 2021 roku został uchwalony jeden plan miejscowy Uchwałą Nr XXXV/239/2021 

Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sianów w części obrębu Skibno. 

 

Teren miasta Sianowa objęty jest planami miejscowymi zajmującymi powierzchnię 

około 59 ha, co stanowi około 3,7% ogólnej powierzchni miasta. W 2021 roku Burmistrz 

prowadził 76 postepowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na 

terenie miasta Sianowa, w tym 62 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 8 decyzji dotyczących zabudowy produkcyjnej, 2 decyzje dotyczące 

zabudowy usługowej, 1 decyzje dotyczącą zabudowy handlowej. Pozostałe decyzje 

dotyczyły określenia warunków zabudowy dla budynków garażowych, budynków 

gospodarczych, wiat. 

 Wydano łącznie 579 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. 

  

W 2021 r. trwały i trwają nadal prace nad zmianą Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Sianów. Zmianą 

studium objęte są: 



 

Strona | 68 
 

1) działki nr 32, 33, 34, 36 w obrębie Sowno, 

2) działki nr 57, 178, 171/3, 100/3, 100/4, 124 w obrębie Ratajki, 

3) działki nr 30, 32 w obrębie Węgorzewo Koszalińskie, 

4) działki od nr 1/1 do nr 1/29 w obrębie Osieki, 

5) działki nr 484/35, 484/33, 484/63, 484/54, 484/52, 184/2 w obrębie 

Karnieszewice, 

6) działka nr 741 w obrębie 0003 m. Sianów, działka nr 24 w obrębie 0006 m. Sianów. 

 

Ponadto trwały i trwają nadal procedury w sprawie zmiany i uchwalenia planów 

miejscowych: 

1) 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 m. Skibno, 

2) dla działek nr 33, 81 położonych w obrębie ewidencyjnym Węgorzewo - teren 

działek przeznaczony będzie pod eksploatację kruszyw, 

3) 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, 

4) dla działki nr 84/1 w obrębie Szczeglino - przewidywana jest realizacja funkcji 

związanej z hodowlą i chowem drobiu, stanowiąca rozbudowę istniejącej fermy. 

 

Przedsiębiorczość 

 
Zgodnie z rejestrem REGON, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 

zarejestrowane, w Gminie Sianów było 1701 podmiotów gospodarczych, w tym 1349 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 1 spółka akcyjna, 51 spółek  

z ograniczoną odpowiedzialnością, 75 spółek cywilnych i 6 spółdzielni.  

W 2021 roku zarejestrowano w gminie, zgodnie z rejestrem REGON, 129 nowych 

przedsiębiorców. Można wśród nich wyróżnić: 

− 124 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

− 5 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność 

gospodarczą. 

W 2021 roku wyrejestrowano 75 przedsiębiorców, w tym 73 osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą oraz 2 osoby prawne i inne jednostki 

organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą.  
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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 24: Najważniejsze źródła dochodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej – wg. 
stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
 

Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie w zł 

Dochody (w tym): 3.972.224,76 

Dochody bieżące (w tym): 1.120.607,50 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 20.761,30 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 431.705,62 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  
i kosztów upomnień 

495,73 
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 

345.012,18 

Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) 3.448,35 

Wpływy z różnych opłat i dochodów 29.105,16 

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 29.371,84 

Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte działki pod budowę S6 260.707,32 

Dochody majątkowe (w tym): 2.851.617,26 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 

70.199,74 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 

2.641.107,52 
Dotacja na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów…” 

140.310,00 

 
W 2021 roku wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej wyniosły 1.816.628,68 

zł, z czego 1.180.807,21 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki na inwestycje, to 

kwota 635.821,47 zł, która przeznaczona była na realizację zadań inwestycyjnych  

pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów, poprzez wymianę 

źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych”, „Budowa kotłowni oraz instalacji 

gazowej w budynku GZK przy ul. Armii Polskiej 19 – zmiana sposobu ogrzewania”, 

„Zakup i dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z wałem odbioru mocy do 

ciągnika John Deere 2036R” oraz na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa urządzenia 

wielofunkcyjnego /zamiatarki/. 
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Według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku w zasobie gminy znajdowało się  296 

mieszkań o łącznej powierzchni 13269,37 m2, a na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina 

Sianów posiadała w zasobie 281 mieszkań o łącznej powierzchni 12475,93 m2. 

Zmniejszenie się liczby mieszkań związane było z ich wykupem przez najemców. 

 

W infrastrukturę wodociągową na dzień 31 grudnia 2021 roku uzbrojone było 

100% z powyższych mieszkań, a kanalizacyjną uzbrojone było 99% z powyższych 

mieszkań, natomiast 22,30 % z nich było wyposażone w centralne ogrzewanie.  

 

W 34,87% posiadanych mieszkań lokatorzy zalegali z opłatami. Z powodu 

ogłoszonego stanu epidemiologicznego nie dokonano żadnych eksmisji. Łączna suma 

zaległych opłat za mieszkania wyniosła na dzień 1 stycznia 2021 roku 302975,04 zł, 

gdzie płatności dotyczyły 108 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2021 roku 343057,44 zł, 

gdzie płatności dotyczyły 98 mieszkań. 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, w zasobie mieszkaniowym gminy 

było 30 lokali przeznaczonych na najem socjalny o łącznej powierzchni 926,48 m2.  

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie dnia 28 czerwca 2021  

Nr XXXVIII/258/2021 – zmiana w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń 

tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Sianów 

na najem lokali mieszkaniowych po aktualizacji oczekiwało 60 rodzin, zaś na koniec 

roku 2021 - 64 rodziny, z czego 15 rodzin oczekiwało na przyznanie lokali socjalnych. 

Średni czas oczekiwania na najem mieszkania z zasobów Gminy wyniósł 5 lat.                      

W ramach realizacji wyroków eksmisyjnych w postępowaniu ubocznym na najem 

lokalu socjalnego oczekuje 1 rodzina. 

 

Dokonano remontu w 26 mieszkaniach zlokalizowanych w Sianowie przy ulicach: 

Armii Polskiej (5), Plac pod Lipami (2), Łużycka (6), Piastów (3),  Dworcowej (1), 

Koszalińskiej (1), Słowackiego (1), Tylnej (1), Ogrodowej (1) oraz w lokalach 

komunalnych w miejscowościach Skibienko (2), Bielkowo (1), Kościerza (2). 

Przedmiotem remontów była wymiana instalacji elektrycznej w 4 lokalach, wymiana 

stolarki okiennej w 5 lokalach, wymiana stolarki drzwiowej w 7 lokalach, remont 

pieców kaflowych w 6 lokalach, remont podłóg w 2 lokalach, przyłączenie lokali do sieci 

gazowej w 4 lokalach, 5 napraw dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi.   

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w 2,36 % mieszkań, będących w zasobie Gminy, nie 

było toalet. 

 

W 2021 roku Gmina Sianów wypłacała dodatki mieszkaniowe. 
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Tabela nr 25: Szczegółowe dane dotyczące dodatków mieszkaniowych. 

Wyszczególnienie 
Liczba wypłaconych 

dodatków 
mieszkaniowych 

Kwota wypłacona 
dodatków 

mieszkaniowych w zł 

ogółem 632 165.989,90 

w zasobie gminnym 303 82.112,21 

w zasobie spółdzielczym 176 46.784,67 

w zasobie wspólnot 

mieszkaniowych 
101 17.756,03 

w zasobie prywatnym 52 19.336,99 

 

W roku ubiegłym wypłacono również 162 dodatków energetycznych dla 20 rodzin 

na łączną kwotę 2.406,53 zł. 

 

Tak w 2021 r. trwała i nadal trwa realizacja inwestycji w ramach rządowego 

programu Mieszkanie Plus. Budowany jest zespół budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą  

w Sianowie przy ul. Słowackiego. Na koniec roku raportowanego nastąpiło zakończenie 

konstrukcji stanu surowego (dach szczelny, okna, bez działówek) w budynkach nr 2 , 3 

oraz 7 oraz zakończono prace ziemne fundamentowe w budynku nr 4.  

Inwestycja obejmuje budowę siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

4-kondygnacyjnych wraz z wykończeniem lokali mieszkalnych, z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i drogową. 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. 
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Ochrona środowiska i system odbioru odpadów 

 

W 2021 roku w Gminie Sianów obowiązywał Regulamin utrzymania czystości  

i porządku przyjęty uchwałą XXVI/144/2016 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia  

29 czerwca 2016 roku z późniejszymi zmianami. Stawka opłaty obowiązująca w Gminie  

za gospodarowanie odpadami wynikała z realizacji uchwały XVI/113/2019  

Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody 

ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6247, z  2021 r. poz. 1447 i 1873) i wynosiła 

25 zł miesięcznie na mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

 

 Całkowita wartość dochodów w obszarze gospodarki odpadami wyniosła 

3.031.258,36 zł, z kolei wydatki wynosiły 3.747.973,67 zł.  Oznacza to, iż w 2021 roku 

poniesione zostały wyższe wydatki aniżeli dochody o 716 715,31 zł. 

 

W roku 2020 na 1 mieszkańca Gminy przypadało 248 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, natomiast w roku 2021 roku na 1 mieszkańca przypadało 204,5kg 

zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiana proporcji wynikała z tego, że mieszkańcy 

produkują mniej odpadów oraz prawidłowo je segregują  

Poniżej tabela obrazująca ilości odpadów odebranych od mieszkańców w podziale 

na poszczególne frakcje. 

Tabela nr 26: Ilość odpadów z podziałem na frakcje. 

Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów wyrażonych w megagramach 

2020  2021 

Zmieszane 2.931,250 2660,462 

Biodegradowalne 538,958 565,456 

Opakowania z papieru  
i tektury 

116,048 83,322 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

395,395 
485,420 

Opakowania ze szkła 258,936 288,56 

 

W 2021 roku zauważalny był niewielki wzrost wyprodukowanych ilości odpadów 

selektywnych – biodegradowalnych (o 26,498 Mg), zmieszanych odpadów 

opakowaniowych (o 26,498 Mg) oraz opakowań ze szkła (o 29,624 Mg). Spadła 

natomiast ilość wytworzonych odpadów zmieszanych o 270,788 Mg oraz ilość 

opakowań z papieru i tektury (o 32,726 Mg) w zestawieniu z rokiem 2020.  
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Dane pokazują, że mieszkańcy wyprodukowali mniej odpadów w roku 

raportowanym, niż w 2020, ale jednocześnie zaobserwowano wzrost ilości 

posegregowanych odpadów, co świadczy o rosnącej świadomości mieszkańców dot. 

problemu produkcji odpadów, istoty ich prawidłowej segregacji oraz dalszego 

zagospodarowania, a także dbania o środowisko. 

W ramach akcji „gabaryty” odebrano od mieszkańców Gminy łącznie 225,396  Mg 

odpadów, najwięcej odpadów o kodzie 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 

192,626 Mg oraz o kodzie 16 03 01 zużyte opony – 17,460 Mg.  

W Gminie Sianów w 2021 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, 

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 2021 roku mieszkańcy 

dostarczyli łącznie 634,532 Mg odpadów, z czego najwięcej, bo aż 178,580 Mg 

stanowiły odpady wielkogabarytowe, a następnie mieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 116 Mg. 
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W 2020 roku na terenie Gminy istniało jedno legalnie działające wysypisko 

odpadów komunalnych – Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie przy  

ul. Łubuszan 80. W 2021 roku w Gminie zlikwidowano sześć dzikich wysypisk, z których 

jedno znajdowało się w Sianowie, dwa w Skwierzynce, po jednym w Rzepkowie  

i Gorzębądzu oraz jedno w pasach technicznych dróg gminnych w Iwięcinie i Bielkowie.   

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 finansowego (dotacje) do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, łącznie w tym zakresie rozpatrzono 12 wniosków; 

2) prowadzenie akcji kontrolno-edukacyjnych w zakresie eksploatacji palenisk 

domowych, 

3) usunięto 41,230 Mg wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych. 

 

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) promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu 

europejskiego dziedzictwa kulturowego, 

3) edukacja kulturalna 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) pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych,  

w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizacją zadań Centrum, 
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7) stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością 

kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie,  

8) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych  

z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

9) wytwarzanie materiałów informacyjnych, 

10) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 

prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych 

potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 

11) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji 

własnych i zewnętrznych, 

12) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa, 

13) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych  

i kulturalnych społeczeństwa,  

14) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, 

15) organizowanie konkursów czytelniczych, 

16) organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji prozy, 

17) prowadzenie świetlic społeczno-kulturalnych, realizowanie innych zadań służących 

realizacji celów statutowych. 

 

Pod zarządem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów  

w 2021 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. 

 

Rok 2021 był okresem kolejnej pandemicznej przerwy w działalności kin w całej 

Polsce. Zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami kino rozpoczęło działalność  

13 lutego 2021 r., która ze względu na zwiększoną liczbę zakażeń w kraju zakończyła 

się 10 marca 2021 r. Ostateczne otwarcie kin nastąpiło pod koniec maja 2021 r.  

Podczas działalności w 2021 roku Kino Zorza uzyskało następujące wyniki: 

liczba wszystkich seansów: 321, 

liczba tytułów wyświetlonych: 66, 

liczba premier: 22 tytuły (reszta wyświetlana w okresie około premierowym tj. nie dalej 

niż dwa tygodnie od wejścia filmu do kin), 

liczba widzów: 5023 osoby od 13 lutego do 10 marca oraz od 22 maja do 31 grudnia 

2021 r., 
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liczba seansów dla szkół i instytucji: 25 projekcji, 

liczba udostępnień sali kinowej: 10, 

liczba innych imprez: 5. 

 

W ubiegłym roku dokonano również ważnych inwestycji, związanych  

z nagłośnieniem kinowym tj. zakończenie modernizacji nagłośnienia kinowego poprzez 

doprowadzenie do pełnego standardu Dolby 5.1 z możliwością przesterowania na 

Dolby 7.1. Ponadto wymieniono system nagłośnienia estradowego na cyfrowy w skład 

czego wchodzą nowe kolumny estradowe wraz z cyfrową konsolą sterującą.  

Niezmiennie od 2019 roku kino prowadzi sprzedaż i rezerwację online, jest 

członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kin Lokalnych. W kinie rok rocznie odbywa 

się Folk Film Festiwal, którego celem jest promocja ambitnego kina polskiego oraz 

europejskiego tytuły wyświetlane w ramach Folk Film są laureatami wielu 

ogólnopolskich i europejskich festiwali filmowych. 

 

Od listopada do 16 grudnia 2021 roku Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 

Gminy i Miasta Sianów wzięło udział w projekcie realizowanym przez Fundację 

Wspierania Zrównoważonego Rozwoju  z siedzibą w Warszawie, współfinansowanym 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Działanie 3.2 Innowacyjne 

rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej: „Sieć na kulturę w podregionie 

koszalińskim”. Projekt polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych pracowników 

instytucji kultury oraz grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. W ramach projektu 

przeszkolonych zostało 10 osób, a szkolenie odbywało się na platformie Teams. 

Od marca 2021 roku do końca 2021 maja Centrum Kultury wzięło udział  

w pilotażowym projekcie FINLIT, który miał na celu zwiększenie poziomu wiedzy 

finansowej osób dorosłych poprzez nowe podejście i wykorzystanie ogromnego 

potencjału bibliotek publicznych jako nieformalnych edukatorów i instytucji 

zajmujących się kształceniem przez całe życie. Konsorcjum projektu tworzą  

4 organizacje z 4 krajów Europy Środkowo-wschodniej - Polska, Słowenia, Bułgaria  

i Rumunia. Dwóch partnerów to biblioteki, a dwóch pozostałych to fundacje 

współpracujące z sieciami bibliotek publicznych na poziomie krajowym. Ogólnym 

celem projektu było wyposażenie bibliotekarzy i bibliotekarek - kluczowej grupy 

dorosłych edukatorów, zajmujących się edukacją na co dzień, aby mogli zapewnić 

podstawową wiedzę finansową dla dorosłych użytkowników bibliotek. W ten sposób 

przeszkolono 8 osób, a zajęcia odbywały się na platformie zoom. 

Od marca 2021 roku 3 bibliotekarzy uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek 

runda 4, który ma za zadanie podnieść kompetencje bibliotekarzy i rangę bibliotek  
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w lokalnym środowisku. Dzięki udziałowi w projekcie pozyskano nowoczesny laptop, 

tablet i kamerę internetową. 

W 2021 roku Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie 

przedłużyła umowę z Zachodniopomorskim Konsorcjum Bibliotek, przez co umożliwiła 

swoimi użytkownikom dostęp do e-usługi w formie zdalnego dostępu do e-booków na 

IBUK.pl. Biblioteka przystąpiła również wraz z bibliotekami powiatu koszalińskiego do 

Legimi. Ponadto współpracowano ze Stowarzyszeniem Larix i kontynuowano projekt 

„Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnianie książek mówionych przeznaczonych dla 

osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym”, skąd 

pozyskano odtwarzacz cyfrowej książki mówionej – „czytak” oraz ponad 7000 tytułów 

książek mówionych. 

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów oraz jej wszystkie 

filie biblioteczne otworzyła się dla czytelników 5 maja 2020 roku i działała 

nieprzerwanie do końca 2021 roku.  

Kontynuowano  akcję „ Książka na telefon” oraz „Książka do domu”. Pierwsza z akcji 

skierowana była do czytelników, która polega na tym, że czytelnik dzwoni lub pisze  

e-mail z zamówieniem książek, a pracownicy biblioteki te książki przygotowują  

i umawiają się na określoną godzinę ich odbioru w bibliotece. 

Książka do domu to akcja skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Sianów, 

do czytelników, którzy mają trudności z dostaniem się do bibliotek, np. tam gdzie nie 

ma biblioteki, czy punktu bibliotecznego. Wystarczy zadzwonić do biblioteki głównej 

lub jej filii, podać tytuły książek lub tematykę, a książki zostaną dostarczone pod „drzwi 

mieszkania”. 

W lipcu 2021 roku ponownie zaczęła działać czytelnia komputerowa i prasy.  

 

11 lutego 2021 roku przeprowadzona została konferencja on-line pt. ”Biblioteka 

przyszłości” z biblioteką Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie (woj. 

śląskie). 

Obok działalności statutowej biblioteka prowadziła działalność kulturalną, mającą 

na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we 

współpracy ze szkołami, przedszkolami, towarzystwami i organizacjami społecznymi. 

Kierowane są do dzieci, młodzieży, seniorów. Jednym z priorytetowych zadań jest 

krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz 

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, w ramach ogólnopolskiej kampanii Fundacji ABC 

XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. W związku z tym starano się wdrażać różne formy 

animacji pracy z dziećmi i młodzieżą. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, 

zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych 
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organizowano spotkania autorskie z pisarzami oraz spotkania wspólnego czytania,  

w których ulubione utwory literackie czytają autorytety społeczne, osoby znane 

lokalnej społeczności. Organizowano też lekcje z zakresu przysposobienia 

bibliotecznego, lekcje o regionie oraz konkursy czytelnicze.  

W bibliotece organizowane były spotkania dla użytkowników pt. „Pasjonujące 

spotkania” z ciekawymi ludźmi - spotkania autorskie. W 2021 roku kontynuowano 

współpracę z koszalińskim wydawnictwem KRYwaj, dzięki któremu realizowano projekt 

pt. „Literackie wtorki”. Raz w miesiącu użytkownicy biblioteki mieli możliwość 

porozmawiania z naszymi regionalnymi pisarzami. 

W roku ubiegłym kontynuowano również udział w projekcie”, „Mała książka – 

wielki człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymały trzylatki, które 

odwiedziły bibliotekę i jej filie. 

Przy bibliotece działały dwa Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci i dorosłych. DKK 

działają pod patronatem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz działają w ramach 

ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu Książki „Tu czytamy”, promującego 

czytelnictwo. 

We wrześniu 2021 r. w całej Polsce odbyło się publiczne czytanie. Była to już 

dziesiąta edycja Narodowego Czytania i w każdej udział wzięła sianowska biblioteka 

wraz ze swoimi filiami. Tekst Moralności pani Dulskiej rozbrzmiewał w Osiekach, 

Sierakowie Sławieńskim, Węgorzewie Koszalińskim, Wierciszewie, Siecieminie, 

Sianowie oraz Karnieszewicach. Akcja, ta propagując największe dzieła polskiej 

literatury, wzmacnia poczucie narodowej tożsamości i popularyzuje czytelnictwo 

wśród Polaków. 

 

W 2021 roku przeprowadziliśmy 117 lekcji bibliotecznej: 110 lekcji dla dzieci  

i młodzieży uczącej się, 7 lekcji dla seniorów. Lekcje dopasowane były dla wszystkich 

zarówno najmłodszych dzieci (żłobek), przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 

oraz niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju 

ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma 

na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz 

zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów 

społeczeństwa. Jak każdego roku sianowska biblioteka wraz ze swoimi filiami włączyła 

się do akcji. W roku ubiegłym od 8 maja do 18 maja na czytelników czekało mnóstwo 

atrakcji pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Bawiono się w tropicieli książek, 

na terenie ogrodu przy CK ukryły się książki, a zadaniem czytelników było ich 

odszukanie. Kolejnego dnia „łamano” głowy, przy krzyżówkach i bibliotecznych 
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quizach. Niespodzianką dla naszych użytkowników był dzień, w którym, gdy 

wypożyczali książkę otrzymywali doniczkę z apetycznymi ziołami. Na zakończenie akcji 

przygotowano leżakowanie z książką i błyskawiczne biblioteczne dyktando. 

 

W bibliotece odbyło się 8 spotkań z pisarzami: Bogusławem Janiczakiem, Danutą 

Rogalską, Janem Dłużniakiem 2 spotkania (dla dzieci i dorosłych) z Joanną Fabicką, 

Joanną Jagiełło, Wojciechem Chmielarzem (w ramach DKK) oraz Pauliną Hendel. 

Czytelnicy spragnieni rzeczywistego kontaktu nie zawiedli. 

 

W roku 2021 w Galerii Zorza zorganizowano dwa wernisaże. Jeden z nich 

obejmował wystawę artystów ludowych Stanisława Bąk i Marii Dudek – Sztuka 

Podhalańska. Drugim była wystawa prac uczestników koszalińskiego koła PSONI.  

W Centrum Kultury działały następujące sekcje artystyczne:  

1) teatralne - śr. liczba dzieci uczęszczających na zajęcia: 9, 

2) gitarowe - śr. liczba dzieci uczęszczających na zajęcia: 5, 

3) wokalne - śr. liczba dzieci uczęszczających na zajęcia: 9, 

4) hiszpański - śr. liczba dzieci uczęszczających na zajęcia: 16, 

5) taneczne - śr. liczba dzieci uczęszczających na zajęcia: 20, 

6) pianino - śr. liczba dzieci uczęszczających na zajęcia: 9, 

7) perkusyjne - śr. liczba dzieci uczęszczających na zajęcia: 4, 

8) plastyczne - śr. liczba dzieci uczęszczających na zajęcia: 16, 

9) rysunek i malarstwo - śr. liczba dzieci uczęszczających na zajęcia: 9. 

 

W związku z trwającą pandemią Covid-19, wszelkie konkursy ogólnopolskie  

i regionalne zostały odwołane, pomimo wszystkiego starano się razem z dziećmi  

i młodzieżą prezentować zdobyte umiejętności. Wykonano:  

1) warsztaty wokalne - nagranie ścieżki dźwiękowej do Koncertu dla Wolontariuszy 

2) publikację filmu koncert gitarowy zrealizowany przez uczestników warsztatów 

gitarowych, 

3) publikację nagranego spektaklu teatralnego uczestników warsztatów 

teatralnych, 

4) koncert gitarowy dla rodziców na podsumowanie roku szkolnego - popis 

gitarowy, 

5) występ uczestników warsztatów perkusyjnych i wokalnych podczas Dni Ziemi  

Sianowskiej, 

6) udział Mai Siwiela w konkursie Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne – on-line (warsztaty 

teatralne), 
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7) udział w warsztatach plastycznych oraz warsztatach Rysunku i Malarstwa  

w Błyskawicznym konkursie na kartkę bożonarodzeniową (dzieci zdobyły 3 nagrody), 

8) film z przedstawieniem bożonarodzeniowym nagrany przez warsztaty teatralne. 

Ze względu na trwającą pandemię nie odbyły się zajęcia podczas ferii z uwagi na 

zakaz wynikający ze stosownego rozporządzenia Rady Ministrów. W wakacje natomiast 

były prowadzone zajęcia w reżimie sanitarnym w których wzięło udział 305 dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy i Miast Sianów.   

 

Od czerwca 2021 roku był realizowany prawie w całości kalendarz imprez 

kulturalnych w Gminie i Mieście Sianów.  

Do największych z nich należały:  

1) Dzień Dziecka w Gminie i Mieście Sianów - impreza, która trwała trzy dni. 

Specjalnie przygotowana platforma (firma Enjoy) zawitała do 12 miejscowości na 

terenie Gminy Sianów oraz do trzech osiedli miasta Sianów, 

2) 33. Dni Ziemi Sianowskiej - dwudniowa impreza plenerowa dla mieszkańców  

w której łącznie wzięło udział ponad 10 tys. uczestników,  

3) Dożynki Gminne w Kłosie  - wspólna impreza z udziałem Rady Sołeckiej w Kłosie.  

4) Folk Film Festiwal oraz Konkurs Krótkich Filmów Kokofy,  

5) 11 listopada Dzień Niepodległości - uroczystości pod pomnikiem w Parku 

Miejskim w Sianowie oraz specjalny koncert z udziałem 54 muzyków wraz  

z dyrygentem Filharmonii Koszalińskiej, 

6) 13 listopada Imieniny Miasta - specjalny spektakl Nowego Teatru ze Słupska 

„Wykrywacz Kłamstw” – sto procent frekwencji,  

7) Mikołajki w Kinie Zorza w Sianowie - spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

z Koszalina pod tytułem Calineczka, który cieszył się ogromną popularnością  

i stuprocentową frekwencją wśród najmłodszych widzów,  

8) Dziewczynki z zapałkami - pomimo obostrzeń pandemicznych zaproszono do 

współpracy chętne wolontariuszki, które zgłosiły swój udział w zbiórce. Przez dwa dni 

udało się zebrać kwotę ponad 10 000,00 zł. Środki zostały wpłacone bezpośrednio na 

konto beneficjenta zbiórki.  

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów w roku 2021 

zorganizowało 212 wydarzeń kulturalnych takich jak imprezy plenerowe, imprezy 

kulturalne, imprezy w filiach bibliotecznych, w salach zebrań w poszczególnych 

miejscowościach, konkursy, wystawy, pokazy on-line itp. Pomimo obostrzeń 

pandemicznych starano się pracować. Pracownicy CK nauczyli się wykorzystywać 

najrozmaitsze technologie i dostępne materiały, tak aby nie stracić kontaktu  

z odbiorcami. 
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Tabela nr 27: Dane o ilości księgozbioru i wypożyczeń oraz ilości czytelników. 

 

Warto zaznaczyć, że Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów w 2021 roku zajęła 

5. miejsce w Polsce w rankingu Instytutu Książki i Rzeczpospolitej, gdzie na konkurs 

wpłynęło ponad 2.000 ankiet z całej Polski.  

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów administruje 

łącznie 18 budynkami na terenie Gminy i Miasta Sianów tj. w Sianowie, Osiekach, 

Bielkowie, Karnieszewicach, Siecieminie, Skibnie, Węgorzewo Koszalińskim, 

Wierciszewo, Gorzebądzu, Sownie, Sierakowo Sławieńskim, Grabówku, Rzepkowie 

oraz w Maszkowie.  

W budynkach na bieżąco prowadzone były obowiązkowe przeglądy budowlane, 

ppoż., elektryczne, kominiarskie, a także prowadzone były prace remontowo-

naprawcze. W roku 2021 przeprowadzono remont budowlany, remont instalacji 

elektrycznej oraz wymianę drzwi w świetlicy w Bielkowie za kwotę 27.983,69 zł, 

wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych i remont łazienek w świetlicy w Wierciszewie 

za kwotę 45.670,07 zł, remont pomieszczeń w świetlicy w Skwierzynce za kwotę 

8.180,80 zł oraz remont budowlany i malowanie pomieszczeń w świetlicy w Rzepkowie 

za kwotę 2999,97 zł. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 
Straż Miejska w Sianowie 2021 roku przyjęła 582 zgłoszenia od mieszkańców, które 

dotyczyły m. in.: czynów przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - 244 

przypadki, zdarzeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi - 52 przypadki, zdarzeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia  

– 9  przypadków, naruszenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

– 12 przypadków, zdarzeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego  

– 13 przypadków,  czynów z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt – 2 przypadki oraz zdarzeń przeciwko porządkowi  

i spokojowi publicznemu – 5 przypadków. Podczas realizacji zgłoszeń ujawniono 352 

zdarzenia wypełniające znamiona wykroczenia. 

Nazwa 2020 rok 2021 rok 

Księgozbiór 42.162 43.745 

Liczba zakupionych książek 2.219 1.756 

Liczba wypożyczeń księgozbioru 48.477 49.232 

Wypożyczenia audiobooków  2.356 3.565 

Czytelnicy zarejestrowani 5.236 5.623 



 

Strona | 82 
 

 

Wobec 314 sprawców tych wykroczeń nałożono grzywnę w formie mandatu 

karnego na łączną kwotę 55.900.00 zł. W stosunku do 38 kolejnych sprawców 

zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, zwrócenia 

uwagi lub ostrzeżenia.  

W ubiegłym roku Straż Miejska realizowała zabezpieczenie przebiegu wszystkich 

znaczących uroczystości, imprez kulturalnych i sportowych, wydarzeń społecznych oraz 

akcji charytatywnych odbywających się na terenie Gminy Sianów. W minionym roku 

strażnicy wykonali 52 kontrole pod kątem spalanego materiału w piecach na terenie 

miasta i gminy Sianów. 

W minionym roku straż miejska przeprowadziła 13 akcji prewencyjno-

edukacyjnych. Straż pełniła również służby wraz z Policją zgodnie z Zarządzeniami 

Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie weryfikacji nakazów, zakazów  

i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  

w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Łącznie odbyło się  

33 takie służby. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta Sianów, 

Straż Miejska w Sianowie rozszerzyła zasięg obejmowania monitoringu miejskiego. 

Poprzez montaż kamery na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Dębowej w Sianowie oraz 

na terenie Stadionu Miejskiego w ilości 11 szt. Ponadto z uwagi na znaczne 

wyeksploatowanie kamer dokonano wymiany 2 urządzeń. 

W celu utrzymania bezpieczeństwa na wysokim poziomie, Gmina Sianów 

wydatkowała 388.395,56 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Ponadto w ramach 

działalności Straży Miejskiej poniesiono m. in. 34.143,00 zł wydatków inwestycyjnych  

z przeznaczeniem na modernizację istniejącego systemu kamer monitoringu wizyjnego 

na terenie miasta Sianów. 

 

W 2021 r. uwzględniając potrzeby finansowe związane z wydatkami ponoszonymi 

na zwalczanie pandemii COVID-19 zmniejszono do 10.000,00 zł kwotę przeznaczoną na 

dofinansowanie policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe. Kwota ta 

pozwoliła na wykonanie 40 ośmiogodzinnych dodatkowych służb patrolowych na 

terenie Gminy i Miasta Sianów. 

 

W ubiegłym roku na terenie Gminy Sianów odnotowano 212 zdarzeń, w których 

brały udział jednostki straży pożarnej, w tym 73 pożary, 128 miejscowych zagrożeń, 

głównie wypadków komunikacyjnych oraz 11 fałszywych alarmów. Względem roku 

2020 liczba pożarów była na tym samym poziomie, natomiast wzrosła liczba  

miejscowych zagrożeń  o 17 oraz o 6 wzrosła ilość alarmów fałszywych, 
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Tabela nr 28: Ilość zdarzeń, w których brały udział poszczególne jednostki OSP z terenu 

Gminy Sianów. 

Jednostka Ilość zdarzeń 

OSP w Sianowie 158 

OSP w Osiekach 53 

OSP w Iwięcinie 28 

OSP w Siecieminie 16 

OSP w Sierakowie Sławieńskim 29 

 

Ponadto druhowie OSP pomagali mieszkańcom Gminy Sianów również przy 

dostarczaniu żywności dla osób przebywających na kwarantannie i w izolacji.  

W roku 2021 Gmina Sianów przeznaczyła 200.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie 

pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Następne 200.000,00 zł 

przeznaczono na dofinasowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP Iwięcino. 

 

W posterunku Policji w Sianowie w roku 2021 służbę pełniło 8 funkcjonariuszy  

w tym kierownik posterunku, dwóch w zespole dochodzeniowo-śledczym,  

4 dzielnicowych zespołu ds. prewencji oraz jeden policjant ogniwa patrolowo-

interwencyjnego. 

W zakresie wybranych przestępstw kryminalnych stwierdzono: 

1) 11 kradzieży (w roku 2020 – 20), 

2) 16 kradzieży z włamaniem (w roku 2020 – 10), 

3) 8 uszkodzeń rzeczy (w roku 2020 – 11), 

4) 2 przestępstwa narkotykowe (w roku 2020 – 7),  

5) 49 innych przestępstw (w roku 2020 – 47). 

Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa policjanci zatrzymali 26 sprawców, 

jak również 18 osób poszukiwanych. 

W celach prewencyjnych osoby nietrzeźwe, których pozostawienie zagrażałoby ich 

życiu i zdrowiu doprowadzono łącznie 17 osób: do jednostek policji - 15 osób, do 

miejsca zamieszkania, pobytu - 1 osoba, a do podmiotu leczniczego również 1 osoba. 

Policjanci zrealizowali 862 (w roku 2020 – 2737) różnego rodzaju pomocy 

prawnych, wywiadów i ustaleń. Przeprowadzili łącznie 1245 interwencji (w roku 2020 

– 1281), w tym 1178 (w roku 2020 – 1145) interwencji w miejscach publicznych oraz 

67 (w roku 2020 – 136) interwencji domowych. W związku  

z interwencjami domowymi założonych zostało 6 Niebieskich Kart. Funkcjonariusze 

wylegitymowali 3177 osób i skontrolowali 287 pojazdów.  
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W ramach funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń odnotowano 10 zgłoszeń  

o charakterze prewencyjnym (nie wliczając zgłoszeń dot. ruchu drogowego), z czego  

1 zgłoszenie zostało potwierdzone. 

Wobec sprawców wykroczeń wdrożono 273 postępowania mandatowe, a w 382 

przypadkach zastosowano środek oddziaływania wychowawczego.  

 

Tabela nr 29: Wykroczenia w gminie.  

Podział wykroczeń 
Ilość mandatów i środków 

oddziaływania wychowawczego 

Porządek i spokój publiczny 38 mandatów i 77 pouczeń 

Wykroczenia przeciwko mieniu 58 mandatów i 4 pouczenia 

Przepisy o wychowaniu w trzeźwości 44 mandatów i 156 pouczeń 

Wykroczenia przeciwko urządzeniom 

użytku publicznego 
11 mandatów i 42 pouczenia 

Inne 122 mandaty i 103 pouczenia 

 

W minionym roku na terenie Gminy funkcjonariusze Posterunku Policji w Sianowie 

przeprowadzili kilkadziesiąt akcji policyjnych, spośród których można wskazać: 

1) bezpieczna droga krajowa nr 6, 

2) działania poszukiwany, 

3) bezpieczna droga do szkoły, 

4) bezdomni zimą, 

5) bezpieczne ogrody, 

6) bezpieczne ferie, 

7) bezpieczne wakacje, 

8) znakowanie rowerów, 

9) bezpieczny senior. 

 

Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem 

 

Łączna wartość mienia Gminy Sianów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 

162.215.835,49 zł, z czego majątek trwały stanowi 97,0%, a majątek obrotowy 3,0%,  

i zmniejszył się w stosunku do wartości mienia z końca 2020 roku o kwotę 127.295,13 

zł. Wartość netto majątku Gminy i jego strukturę prezentuje poniższa tabela (na 

kolejnej stronie). 

 

 

 



 

Strona | 85  
 

Tabela nr 30: Wartość majątku gminy. 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość w zł  

na dzień  
31 grudnia 2021 r. 

Struktura % 

1 2 3 4 

I. Aktywa trwałe 157.365.248,76 97,0 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 155.132.472,64 - 

2. Pozostałe aktywa trwałe 1.269.976,12 - 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 962.800,00  

II. Aktywa obrotowe 4.850.586,73 3,0 

MAJĄTEK OGÓŁEM 162.215.835,49 100,0 

 

W aktywach trwałych 45,6,2% majątku stanowią grunty komunalne, natomiast 

budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 47,5%, inwestycje 2,0%,  

a pozostałe środki trwałe 3,5%. 

W strukturze aktywów obrotowych: 

− należności i roszczenia stanowią 74,3% i wyniosły 3.602.594,36 zł, 

− środki pieniężne stanowią 33,1% i wyniosły 1.193.619,07 zł, 

− zapasy stanowią 1,1% i wyniosły 52.273,77 zł. 

 

Tabela nr 31: Aktywa trwałe Gminy Sianów. 

Opis mienia wg grup rodzajowych 
Wartość w zł 

na dzień 
01.01.2021 r. 

Wartość w zł 
na dzień 

31.12.2021 r. 
1 2 3 

I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 153.779.957,74 155.132.472,64 

1. Grunty  74.741.510,15 71.767.297,04 

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

69.840.503,09 74.768.104,28 

3. Pozostałe środki trwałe 5.356.581,59 5.494.174,84 

4. Inwestycje (środki trwałe w budowie) 3.841.362,91 3.102.896,48 

Opis mienia wg grup rodzajowych Wartość w zł  
na dzień 

01.01.2021 r. 

Wartość w zł  
na dzień 

31.12.2021 r. 
1 2 3 

II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE 1.367.946,15 1.232.776,12 

1. Należności długoterminowe 1.358.385,94 1.263.243,17 

2. Wartości niematerialne i prawne 9.560,21 6.732,95 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 962.800,00 

Razem aktywa trwałe 155.147.903,89 157.365.248,76 
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Tabela nr 32: Wartość aktywów obrotowych Gminy Sianów. 

Wyszczególnienie 
Wartość w zł  

na dzień  
01.01.2021 r. 

Wartość w zł  
na dzień  

31.12.2021 r. 
1 2 3 

I.  AKTYWA OBROTOWE 7.195.226,73 4.850.586,73 

1. Zapasy: 
    - materiały, towary 

33.771,92 52.273,77 

2. Należności i roszczenia 5.607.017,02 3.602.594,36 

3. Środki pieniężne 1.552.650,84 1.193.619,07 

4. Rozliczenia międzyokresowe 1.786,95 2.099,53 

 

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Sianów stanowił: 

a) rzeczowy majątek trwały: 

− grunty o powierzchni 532,6894 ha i wartości 71.767.297,04 zł, które znajdują się 

w granicach administracyjnych Gminy Sianów, 

− budynki i lokale oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej (sieci wodno-

kanalizacyjne) o wartości netto 74.768.104,28 zł, 

− urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto 4.185.816,26 zł, 

− środki transportu o wartości netto 712.464,01 zł, 

− pozostałe środki trwałe o wartości netto 595.894,57 zł; 

 

b) pozostały majątek trwały: 

− należności długoterminowe o wartości 1.263.243,17 zł, 

− wartości niematerialne i prawne o wartości  6.732,95 zł, 

− długoterminowe aktywa finansowe o wartości 962.800,00 zł; 

 

c) majątek obrotowy: 

− należności i roszczenia o wartości 3.602.594,36 zł,    

− środki pieniężne o wartości 1.193.619,07 zł, 

− rozliczenia międzyokresowe o wartości 2.099,53 zł. 

      

Majątek trwały Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na dzień 31 grudnia 2021 roku, 

wynosi 113.398.488,04 zł i stanowi 72,06% majątku trwałego Gminy ogółem.  

W strukturze majątku trwałego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, aktywa rzeczowe 

wynoszą 98,03%. 

W grupie aktywów rzeczowych, grunty stanowią 62,8%, budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 33,1%, inwestycje rozpoczęte 2,8%, środki transportu  

0,4%, urządzenia techniczne i inne środki trwałe 0,8%.  



 

Strona | 87  
 

Gmina nie posiada akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego. 

     Aktywa obrotowe Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na 31 grudnia 2021 roku, 

wynoszą 2.893.853,62 zł i w strukturze majątku obrotowego Gminy stanowią 59,7%. 

 

       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, MGOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Seniora), 

− instytucję kultury. 

 

Tabela nr 33: 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 

I. Wartości 
niematerialne  
i prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Rzeczowe 
aktywa trwałe 

35 734 529,98 4 156 864,86 456 473,66 115 680,00 55 228,47 7 604 848,61 

1. Grunty  544 046,71 12 916,00 57 105,09 0,00 55 228,47 1 266 275,29 

2. Budynki, lokale 
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

31 514 439,74 3 990 898,53 241 191,18 0,00 0,00 6 193 778,91 

3. Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

3 427 237,21 153 050,33 74 925,95 0,00 0,00 29 812,80 

4. Środki 
transportu 

135 078,87 0,00 0,00 115 680,00 0,00 737,51 

5. Inne środki 
trwałe  

113.727,45 0,00 83 251,44 0,00 0,00 114 244,10 

6. Środki trwałe  
w budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. POZOSTAŁE 
AKTYWA   
TRWAŁE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. AKTYWA 
OBROTOWE 

1 489 731,33 169 338,40 54 995,33 7 823,44 1 594,22 403 252,82 

OGÓŁEM 
MAJĄTEK 

37 224 261,31 4 326 203,26 511 468,99 123 503,44 56 822,69 8 008 101,43 
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Największe dochody budżetu w 2021 roku, stanowiły wpływy ze sprzedaży 

gruntów na własność, opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste 

nieruchomości i ustanowienie służebności przesyłu, a następnie wpływy z czynszów 

dzierżawnych, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, z opłat z tytułu 

przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność. 

 

Łączna kwota dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w ramach transakcji 

zawartych w 2021 roku wynosiła 2.641.107,52 zł netto (3.170.405,21 zł brutto). 

 

Następowały również przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności, z których łączne dochody wyniosły 70.199,74 zł netto (71.980,15 zł brutto). 

 

Tabela nr 34: Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności 
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania według stanu na dzień  
31 grudnia 2021 roku. 

Wyszczególnienie Kwota netto VAT Kwota brutto 
1 2 3 4 

Wpływy z opłat za zarząd, 
użytkowanie, użytkowanie wieczyste 
nieruchomości i ustanowienie 
służebności przesyłu 

452.466,92 3.708,68 456.175,60 

Sprzedaż gruntów na własność 2.383.072,27 529.297,69 2.912.369,96 

Czynsze dzierżawne 345.012,18 76.441,50 421.453,68 

Opłata z przekształceniowa z 
użytkowania wieczystego na własność 

70.199,74 1.780,41 71.980,15 

Sprzedaż lokali mieszkalnych            
i użytkowych 

258.035,25 0,00 258.035,25 

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku jej 
podziału i infrastruktury technicznej 

50.943,93 0,00 50.943,93 

                                 OGÓŁEM: 3.559.730,29 611.228,28 4.170.958,57 

 

Gmina Sianów posiadała według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku 542,7515 ha 

gruntów, w tym: 

1) grunty orne 45,5736 ha, 

2) drogi 276,2300 ha, 

3) lasy i grunty leśne 28,0891 ha, 

4) działki budowlane 23,0789 ha, 

5) cmentarze komunalne 12,09 ha, 

6) działki w użytkowaniu wieczystym 62,7932 ha, 
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7) działki zabudowane pod tereny przemysłowe 10,3462 ha, 

8) pozostałe grunty 84,5505 ha. 

 

W roku raportowanym nastąpiła zmiana powierzchni w posiadaniu gruntów przez 

Gminę, i tak: 

1) powierzchnia gruntów ornych zmniejszyła się o 0,6029 ha na skutek sprzedaży 

nieruchomości, 

2) powierzchnia działek budowlanych zmniejszyła się o 6,7471 ha, na skutek sprzedaży 

7 działek, 

3) powierzchnia dróg zmniejszyła się o 0,2532 ha na skutek nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację inwestycji 

drogowej, 

4) powierzchnia działek w użytkowaniu wieczystym zmniejszyła się o 0,0019 ha  

w skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz 

nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

5) powierzchnia pozostałych gruntów (tereny łąk i pastwisk) zmniejszyła się o 0,8984 

ha na skutek sprzedaży nieruchomości. 

 

Nieodpłatnie nabyto od Skarbu Państwa działkę gruntu 89/1 o powierzchni 0,24 ha, 
w obrębie Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne o wartości 2.660,18 zł. 

Nieodpłatnie nabyto od KOWR działkę gruntu 81/3 o powierzchni 0,0436 ha, 
w obrębie Kłos, z przeznaczeniem na tereny komunikacyjne o wartości 1.310,00 zł. 

 

Dokonano sprzedaży na własność: 

1) 14 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 190.585,25 zł (przy zastosowaniu 

obowiązującej przy sprzedaży 92% bonifikaty), 

2)  1 lokalu mieszkalnego bez zastosowania bonifikaty za kwotę 26.000,00 zł, 

3) 1 lokalu mieszkalnego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego za kwotę 

41.450,00 zł, 

4) 7 działek gruntu za łączną kwotę 2.353.616,00 zł netto. 

 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sianów na dzień 31 grudnia 

2021 r. stanowiła 532,6894 ha, a ich wartość wynosiła 69.844.641,48 zł (wg wartości 

księgowej). 
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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 decydują 

mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu 

gminy. W 2021 roku przeprowadzono kolejną, trzecią edycję Sianowskiego Budżetu 

Obywatelskiego, której planowany budżet wyniósł 200.000,00 zł, w podziale na dwie 

równe części - 100.000,00 zł na projekty zadań miejskich oraz 100.000,00 zł na 

projekty zadań sołeckich. Zgłoszonych zostało łącznie 11 projektów, które po ocenie 

merytorycznej Komisji, zostały poddane pod głosowanie mieszkańców. W ramach 

projektów zadań miejskich, wybrano zadanie „Plac zabaw – „Szkolny Parkur”,  

w ramach projektów zadań sołeckich wybrano zadanie „Budowa boiska na terenie wsi 

Iwięcino”.  

Dodatkowo doceniając aktywność i pomysły oraz w uznaniu za obywatelskie 

zaangażowanie, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zadeklarował realizację kolejnych 

dwóch projektów z listy projektów zadań sołeckich: „Staw Wiejski – sercem wsi 

Węgorzewo” oraz „Doświetlenie dróg gminnych w sołectwie Skwierzynka – bezpieczne 

skrzyżowania”. Realizacja wszystkich wymienionych zadań planowana jest na 2022 rok.  

 

UDZIAŁ W KONKURSACH, RANKINGACH I ZESTAWIENIACH 

 

W 2021 roku odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiego rankingu „Skarbnik 

Samorządu” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Centrum Innowacji 

Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A.  Wśród najlepszych skarbników z całego 

kraju, wyłonionych przez kapitułę rankingu, wysokie II miejsce w kategorii gmin 

miejsko-wiejskich zdobyła Anna Kosecka, Skarbnik Gminy i Miasta Sianów. 

Wyróżnienie to jest niezwykle istotne, szczególnie w obliczu wyzwań budżetowych 

związanych z epidemicznym charakterem ubiegłego roku. Wzmożonej analizie  

w ramach rankingu poddano zachowanie bezpieczeństwa finansowego samorządów  
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w pandemicznych realiach. Spadek przychodów budżetowych, przy jednoczesnym 

wzroście wydatków związanych z ochroną zdrowia mieszkańców, przyniósł wiele 

trudności finansowych jednostkom samorządu terytorialnego. Tym samym sprawne 

zarządzanie gminnym budżetem, przy kontynuowaniu znacznej ilości inwestycji, 

stanowiło prawdziwy sprawdzian w skuteczności realizacji polityki finansowej gminy. 

W ubiegłym roku Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów 

zajęła V miejsce w Polsce oraz II miejsce w województwie Zachodniopomorskim  

w Rankingu bibliotek 2021, organizowanego przez Instytut Książki i dziennik 

Rzeczpospolita. 

ORGANIZACJA I PRACA URZĘDU 

 

W Gminie Sianów w roku 2020 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 zmieniony uchwałami: 

a) Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Sianów; 

b) Uchwałą Nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 września 2015 

r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sianów; 

c) Uchwałą Nr XLIX/315/2018 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 stycznia 

2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sianów; 

d) Uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Sianów; 

2) Regulamin organizacyjny przyjęty zarządzeniem nr 59/2019 Burmistrza Gminy  

i Miasta Sianów z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniony zarządzeniami 

wewnętrznymi: 

a) nr 23/2019 z dnia 10 września 2019 r., 

b) nr 3/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., 

c) nr 5/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., 

d) nr 7/2021 z dnia 9 marca 2021 r., 

e) nr 11/2021 z dnia 30 marca 2021 r., 

f) nr 25/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., 

g) nr 29/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., 

h) nr 34/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. 
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Z regulaminu organizacyjnego wynika, że wykonywanie zadań Urzędu prowadzone 

było za pomocą referatów oraz samodzielnych stanowisk. Na poniższym schemacie 

przedstawiono strukturę organizacyjną Urzędu obowiązującą w roku poprzednim. 

 

Schemat organizacyjny Urzędu obowiązujący w 2021 roku. 

 
 

Tabela nr 35: Liczba etatów przypisanych do poszczególnych referatów w 2021 roku.  

Wyszczególnienie Wymiar zatrudnienia (etat) 

Stanowiska kierownicze 

 stan na 31.01.2021 r. stan na 31.12.2021 r. 

Burmistrz 1 1 

Zastępca Burmistrza 1 1 

Sekretarz 1 1 

Skarbnik 1 1 

Referaty (komórki organizacyjne) 

Referat Rozwoju 3 3 

Urząd Stanu Cywilnego 2 2 

Komenda Straży Miejskiej 4 3 (1 wakat) 

Referat Organizacyjny 3,125 3,125 

Biuro Obsługi Interesantów 3,5 3,5 

Referat Budownictwa, Nieruchomości  
i Ochrony Środowiska 

10 10 

Burmistrz

Skarbnik

Referat Budżetu 
i Finansów

Sekretarz

Referat Organizacyjny

Referat Budownictwa, 
Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska

Stanowisko ds. rolnictwa

Zastępca Burmistrza

Komenda Straży Miejskiej

Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego i spraw obronnych

Stanowisko ds. przeciwpożarowych

bezpośrednie zwierzchnictwo

Referat Rozwoju

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko ds. promocji

Stanowisko ds. ochrony danych 
osobowych

Stanowisko ds. kadrowych 
i obsługi

Stanowisko ds. zamówień 
publicznych
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Referat Budżetu i Finansów 10 10 

Biuro Rady Miejskiej* 1 1 

Stanowiska samodzielne 

Stanowisko ds. kadrowych i obsługi 1 1 

Stanowisko ds. promocji 1 1 

Stanowisko ds. ochrony danych 
osobowych 

0,5 0,5 

Stanowisko ds. zamówień publicznych 1 1 

Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego i spraw obronnych 

0,75 0,75 

Stanowisko ds. przeciwpożarowych 2 2 

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 2021 roku zaszły również zmiany w poziomie zatrudnienia. Do pracy przyjęto  

6 osób, w tym 2 po odbytym stażu (zgodnie z porozumieniem zawartym z dyrektorem 

Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie) oraz 4 osoby na etaty urzędnicze. Rozwiązano 

umowy o pracę z 3 pracownikami. Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie wyniosło 50 

osób. 

 

Tabela nr 36: Zatrudnienie w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w 2021 roku. 

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Stan na 1 stycznia 2021 r. 

Pełnozatrudnieni 55 36 19 

Zmiany w trakcie roku 

Przyjęci do pracy 6 5 1 

Zwolnieni z pracy 3 3 0 

Powód zwolnienia z upływem czasu, na który zostali zatrudnieni (2) 
za porozumieniem stron (1) 

Stan na 31 grudnia 2021 r. 

Pełnozatrudnieni 45 33 12 

Niepełnozatrudnieni 10 3 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  
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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.  

W 2021 r. przebudowany został w dużej mierze Biuletyn Informacji Publicznej, którego 

dalsza aktualizacja przewidziana jest na rok 2022. 

 

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. 

 

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 2021 roku zarejestrowano w sumie 12.596 

pism. 

Korespondencja wysyłana była na podstawie umowy z Pocztą Polską ID  

nr 486338/P z dnia 26 stycznia 2021 roku. Korespondencja wychodząca 

ewidencjonowana jest w systemie Finn 8 SQL. W 2021 roku z Urzędu wysłano 20.107 

przesyłek. 

 

W Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie działa punkt potwierdzający profile zaufane 

e-Puap i w 2021 roku 276 profili zostało potwierdzonych, 19 nie zostało 

potwierdzonych z powodu błędnych danych osobowych we wniosku, oraz 13 profili 

zostało unieważnionych. 
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W raportowanym roku wpłynęły 2 petycje, z których obie  zostały uwzględnione. 

Przedmiotem petycji były problemy związane z infrastrukturą techniczną dróg, 

chodników i oświetlenia. 

 

Istotna część działalności Burmistrza w obszarze realizacji zadań własnych Gminy 

odbywa się poprzez wydawanie zarządzeń. W ciągu 2021 roku Burmistrz wydał 249 

zarządzeń.  

Tabela nr 37: Zarządzenia w podziale na konkretne obszary. 

Obszar Liczba zarządzeń 

1 Zarządzanie majątkiem 111 

2 Finanse 51 

3 Organizacja Gminy i Urzędu 71 

4 Edukacja 6 

5 Pomoc społeczna 4 

6 Ochrona zdrowia 6 

7 Sport 0 

 
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 2021 rok. W związku 

z zarządzaniem majątkiem Burmistrz decydował o zbywaniu nieruchomości, 

przekazywaniu urządzeń i środków trwałych oraz przejęć lokali komunalnych. 


