Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan
z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach
w okresie od 22 października 2015 r. do 23 listopada 2015 r.
We wskazanym okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego
gminy – określonego art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, podjęłam działania
w następujących obszarach:
I. Przygotowanie projektów uchwał.
Pod obrady dzisiejszej sesji z inicjatywy - Burmistrza zostało przedłożone 12 projektów uchwał.
II. Wykonywanie budżetu gminy:
Wykonując budżet Gminy Dobrzany wydałam 5 zarządzeń w tym:
- 2 w sprawie zmian budżetu gminy,
- 3 w sprawie zmian w budżecie gminy.
III. Gospodarowanie mieniem komunalnym:
Z zakresu sprzedaży i obrotu nieruchomościami :
1/. Zawarto akty notarialny na sprzedaż:
1) pięciu lokali mieszkalnych położonych w mieście Dobrzany,
2) jednej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Lipowej
w Dobrzanach,
3) jednej działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
położonej w mieście Dobrzany przy ul. Wąskiej,
4) spisano umowę w formie aktu notarialnego na ustanowienie służebności przesyłu na
rzecz Gminy Dobrzany w działce prywatnej w związku z przebiegiem sieci
kanalizacyjnej.
2/. Ustalono termin zawarcia aktów notarialnych na kolejne 5 nieruchomości, w tym:
1) jedna działka pod zabudowę,
2) dwa lokale mieszkalne na rzecz najemców,
3) dwie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na rzecz
najemców.
3/. Przeprowadzono procedurę związaną ze sprzedażą 3 nieruchomości lokalowych na rzecz
najemców oraz przygotowano dokumentację do ich sprzedaży.
4/.Ogłoszone zostały rokowania (po drugim przetargu) na sprzedaż magazynu przy ul. Armii
Czerwonej Nr 1. Termin rokowań ustalono na dzień 11.12.2015 r.
Z zakresu geodezji :
1/. Wydane zostały 3 decyzje administracyjne zatwierdzające projekty podziałów
nieruchomości z terenu gminy Dobrzany, w tym jedna nieruchomość gminna położona
w mieście Dobrzany przy ul. Parkowej.
2/.Nadany został numer porządkowy dla nieruchomości w mieście Dobrzany, na której
znajduje się stacja paliw.

IV. Straż miejska
1. Podjęto 8 interwencji na prośbę mieszkańców oraz instytucji, dotyczących zakłócania
spokoju i porządku w gminie, nieprzestrzegania regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie oraz innych przepisów.
2. Sporządzono 9 pism w zakresie art. 64 kodeksu informujących o obowiązku
umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
3. Prowadzono 3 postępowania oraz dokonywano czynności wyjaśniających w sprawie
popełnionych wykroczeń, w ramach pomocy prawnej z innymi jednostkami Straży
Miejskiej.
4. W ramach pomocy prawnej przyjęto 1 wniosek o zebranie informacji niezbędnych do
sporządzenia wniosku o ukaranie.
5. Otrzymano 1 zgłoszenie od Towarzystwa Przyjaciół nad Zwierzętami w Szczecinie
dotyczące zaniedbanych zwierząt.
6. W ramach czynności profilaktycznych pouczono 2 osoby.
7. Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców sporządzono 3 wezwania do wyjaśnienia
zgłoszonych nieprawidłowości.
8. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o Strażach gminnych/miejskich.
V. Zamówienia publiczne
Zostały przeprowadzone następujące postępowania o udzielenie zamówienia z
zastosowaniem przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki
w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w 2016 roku.”. Otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 16.11.2015 r. o godz. 10:10
Ponadto Gmina Dobrzany we wskazanym okresie zawarła następujące umowy:
1) umowa nr 60/2015 z dnia 06.11.2015r. na świadczenie usług serwisu 60 zestawów
komputerowych w ramach trwałości projektu pn. „ Dostęp do Internetu szansą na rozwój
dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Dobrzany” z Tomaszem Bylewskim
zamieszkałym w Dobrzanach.
VI. Transport i drogi
1
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Rozbiórka kominka w świetlicy w Białej.
Przygotowanie sceny i nagłośnienia na cmentarzu na dzień 1 listopada.
Równanie ul. Spółdzielczej i drogi przez las na kolonię w Błotnie.
Sprzątanie kotłowni w remizie i w urzędzie.
Zamontowanie komina i wentylacji dla bezdomnego (działki).
Spawanie, malowanie, montaż oświetlenia i ogrodzenia przy sali gimnastycznej w ZSP w
Dobrzanach - stanowisko central wentylacyjnych dla inwestycji realizowanej w szkole.

VII. Infrastruktura techniczna
W dniach 5 i 13 listopada 2015r. odbyły się spotkania z PUWiS w celu weryfikacji
taryf na wodę i ścieki. Pierwotnie przedstawione stawki zakładały wzrost cen o 18% na wodzie i
14% na ściekach. Po weryfikacji, która uwzględniła obowiązujące stawki podatku od
nieruchomości oraz obniżenie marży PUWiS na wodzie o 30 tyś i ściekach o 11 tyś oraz
rezygnację z naprawy elewacji i ocieplenia Stacji Uzdatniania Wody w Białej na kwotę 25 tyś zł
- stawki opłat za ścieki nie uległy zmianie natomiast stawka za wodę została zwiększona o 0,01
zł. Również stawki opłat abonamentowych zostały zweryfikowane i w zależności od grupy
odbiorców - są bez zmian bądź maksymalnie zwiększa się o 0,04 zł.
VIII. Wybory
W dniu 25 października 2015 r. w dwóch obwodach wyborczych na terenie Gminy
Dobrzany przeprowadzono wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Tradycyjnie został
zorganizowany transport dla mieszkańców z poszczególnych sołectw.
W głosowaniu udział wzięło:
- w obwodzie głosowania nr 1 - 815 wyborców na ogółem uprawnionych 2015
wyborców,
- w obwodzie głosowania nr 2 – 578 wyborców na ogółem uprawnionych 2103
wyborców.
Ogólna frekwencja w całej Gminie wyniosła 33,83%.
IX. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
1. W dniu 9 listopada 2015 r. w tutejszym urzędzie odbyło się szkolenie p.n. „Fundusz
lokalny – nowe zasady partnerstwa”. Była to kontynuacja szkolenie przeprowadzonego
w miesiącu październiku. Udział w nim wzięli przedstawiciele organizacji
pozarządowych, sołtysi, Burmistrz oraz pracownik urzędu. Uczestnicy szkolenia, w dużej
części, są zainteresowani partnerstwem w tworzeniu Funduszu lokalnego dla Gminy
Dobrzany. Idea Funduszu jest bardzo ciekawa i warto się nad tym zastanowić. Krótki
materiał informacyjny nt. funduszu lokalnego jest dostępny w tutejszym urzędzie.
2. Gmina Dobrzany jest na etapie zawierania Porozumienia z Powiatem Stargardzkim
w sprawie udostępnia nieodpłatnie POWIATOWI lokalu biurowego, w celu prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych osób. Porozumienie ma być
zawarte na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
Pomoc prawna będzie udzielana przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godz. dziennie.
W Powiecie Stargardzkim utworzonych będzie 5 takich punktów, w tym 2 na terenie
miasta Stargard.
X. Opieka społeczna
1. W ustawowych terminach zostały zrealizowane świadczenia z pomocy społecznej,
świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz dodatki
mieszkaniowe i dodatki energetyczne.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Szczecinie wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 r. działanie 7.1 Programy na rzecz integracji
osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na

aktywizację społeczno - zawodową z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji
edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
3. W dniu 28 października 2015 r. Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa
„PRZYSZŁOŚĆ” z Wrocławia poinformowała Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrzanach, że decyzją Zarządu fundacji podyktowaną zmianami organizacyjnymi
odstąpiono od realizacji projektu „ Rozwój kluczem do sukcesu”, w którym Ośrodek był
partnerem. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER) była przeznaczony dla ludzi młodych w wieku 15-29 lat pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Dobrzanach i stronie BIP Ośrodka przekazano powyższą informację i przeproszono za
zaistniałą sytuację osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Programie.
XI. Ochrona środowiska
1) Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia polegającego na Zalesieniu gruntów porolnych zgodnie z Krajowym
Programem Zwiększania Lesistości Kontynuacja istniejącego lasu, na działkach 508 i 467
obręb Biała.
2) Weryfikowano deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z listą dzieci urodzonych w 2015 r. na terenie gminy. Podjęto czynności zmierzające do
określenia właściwej wysokości opłaty w przypadku nie zgłoszenia dziecka do deklaracji.
3) Przygotowano SIWZ do przetargów na obsługę cmentarza oraz sprzątanie miasta w części
dotyczącej odpadów.
4) Przygotowano
dokumenty
z
zakresu
ochrony
środowiska
do
wniosków
o dofinansowanie zadań polegających na budowie dróg na terenie gminy oraz kanalizacji
na ul. Mickiewicza.
5) Rozliczono dofinansowanie udzielonego przez Ministerstwo Gospodarki na inwentaryzację
wyrobów zawierających i wprowadzenie jej wyników do bazy azbestowej.

XII. Promocja
Dnia 11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, którego gminne obchody
rozpoczęły się w kościele pw. świętego Michała Archanioła w Dobrzanach od koncertu zespołu
ludowego „Biesiada” z Szadzka, który powitał zgromadzonych mieszkańców Dobrzan
repertuarem pieśni patriotycznych. Uroczystą liturgię w intencji za Ojczyznę poprowadził
ksiądz proboszcz Krzysztof Musiałek wraz z księdzem rezydentem Tadeuszem Jóźwiakiem.
Podczas Mszy Św. występował chór A'Passionata, a także reprezentacja dzieci wraz z pocztami
sztandarowymi z Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach. Po mszy mieszkańcy zaproszeni
zostali do salki parafialnej na poczęstunek oraz do udziału w koncercie patriotycznym pn. „Bóg,
Honor, Ojczyzna” przygotowanym przez zespół Pana Norberta Śliwy.
XIII. Kalendarz Burmistrza

W przedstawianym okresie sprawozdawczym pełniąc obowiązki Burmistrza Dobrzan
organizowałam i uczestniczyłam w spotkaniach, które wynikały z bieżących i przyszłych spraw
leżących w interesie Gminy Dobrzany:
1. Dnia 23 października 2015 r. – podpisywałam akty notarialne na rzecz nabywców
nieruchomości gminnych.

2. Dnia 26 października 2015 r. uczestniczyłam w części posiedzenia rady pedagogicznej
ZSP.
3.Dnia 28 października 2015 r. uczestniczyłam:
• w apelu w ZSP w Dobrzanach na którym odbyło się pasowanie uczniów klas I,
• w konferencji w Ciemniku w sprawie Internetu szerokopasmowego.
4.Dnia 30 października 2015 r. uczestniczyłam w spotkaniu z firmą Concept, Hit System,
Inspektorem Nadzoru w sprawie zakończenia zgłoszenia do odbioru prac na obiekcie szkoły
pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSP.
5.Dnia 4 listopada 2015 r. uczestniczyłam:
• w spotkaniu z K. Wójtowicz z Kancelarii Deloitte w sprawie podjęcia współpracy w
zakresie odzyskiwania przez gminę podatku VAT,
• pełniłam dyżur w Sołectwie Bytowo.
6. Dnia 5 listopada 2015 r. uczestniczyłam:
• w spotkaniu z p. B. Siedlarz z Lek-Stomed,
• w negocjacjach cen wody i ścieków z PUWiS,
• w spotkaniu w sprawie przydomowych oczyszczalni ze specjalistą prawa
wodnego.
7. Dnia 6 listopada 2015 r. uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego związanego z przygotowaniem służb do zimy.
8. Dnia 9 listopada 2015 r. uczestniczyłam w odbiorze ostatecznym gabinetu rehabilitacji
oraz szkoleniu pn Fundusz Lokalny – nowe zasady partnerstwa.
9. Dnia 10 listopada 2015 r. uczestniczyłam w spotkaniu wójtów i burmistrzów ze starostą
stargardzkim w Klępinie.
10. Dnia 11 listopada 2015 r. byłam organizatorem gminnych obchodów Narodowego Święta
Niepodległości.
11. Dnia 12 listopada 2015 r. uczestniczyłam w forum LGD w Urzędzie Gminy Stargard
Szczeciński.
12. Dnia 13 listopada 2015 r.
• odbyła się dalsza część negocjacji z PUWiS w sprawie cen wody i ścieków na
2016 r.,
• spotkałam się z dr Fakhri w sprawie współpracy gminy ze spółką świadczącą
usługi medyczne.
13. Dnia 16 listopada 2015 r. uczestniczyłam w badaniu ankietowym dotyczącym
zakończonych programów z finansowania 2007- 2013 na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie, które przeprowadziła p. Anna Hopfer.
14. Dnia 17 listopada 2015 r. uczestniczyłam w spotkaniu z burmistrzami powiatu
w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmiany
struktury funkcjonowania Policji od stycznia 2016 r. Nastąpi reorganizacja polegająca na
utworzeniu Komisariatu Policji w Chociwlu, który obejmie swoją jurysdykcją obszary
gmin i miast Chociwel, Dobrzany, Marianowo, Stara Dąbrowa i Ińsko. Według
Komendanta Powiatowego Policji reorganizacja ma znacznie poprawić skuteczność
działań Policji. Prezentację zmian oraz statystyki policyjne zostaną umieszczone na
stronie internetowej dobrzany.pl
15. Dnia 18 listopada 2015 r. uczestniczyłam:
• w spotkaniu z p. Norbertem Śliwą w sprawie biologicznych przydomowych
oczyszczalni ścieków i kanalizacji ul. Mickiewicza w Dobrzanach,

•

w spotkaniu WIR w sprawie planowania przedsięwzięć w ramach procesu
opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju,
• w imprezie podsumowującej projekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
pn.„Kawiarenki” w świetlicy w Kozach.
16. Dnia 19 listopada 2015 r. uczestniczyłam:
• w badaniu ankietowym dotyczącym problemów związanych z ubóstwem
w gminie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, które
przeprowadziła p. Podgórska
• w walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym MKS Zorza Dobrzany.
17. Dnia 20 listopada 2015 r. z firmą Hit System w sprawie odwodnienia pomieszczeń
kotłowni ZSP.
Informacja z dodatkowych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.
1. W dniu 16.09.2015 r. wpłynęła korekta deklaracji wraz z uzasadnieniem od osoby prawnej.
Korekta została złożona w związku z dokonanymi uzgodnieniami majątku dzierżawionego na
ogólną wartość majątku 709 210,52zł i przyjęciem go na stan z dniem 01.06.2015 r. W związku
z tym, że dotyczy to okresu od 2008 r. (w tym momencie był przekazany majątek do dzierżawy
dla w/w spółkę), organ podatkowy przeprowadził czynności sprawdzające i wszczął
postępowanie w sprawie opodatkowania tych wartości od momentu przyjęcia go na stan.
W związku z powyższym, że obowiązek podatkowy ciążył już od 2009 r. powyższa jednostka
winna złożyć korektę deklaracji za 5 lat wstecz. Na wskutek wszczętego postępowania
podatkowego zostały złożone korekty deklaracji na kwotę 24 657,00zł plus odsetki 3 51 l,00zł.
łącznie 28.168,00zł. Należności te zostały w całości zapłacone.
Następna sytuacja również dotyczy osoby prawnej.
2. W związku z przeprowadzonymi czynnościami sprawdzającymi rzetelność składanych
deklaracji ustalono znaczne różnice pomiędzy ostatnią deklaracją z 2014, a deklaracją złożoną
w 2015 r. Wezwano więc osobę prawną do złożenia wyjaśnień w sprawie różnic w powierzchni
budynków gospodarczych. Przyczyna niewykazywania w/w wymienionych budynków była
spowodowana nieprawidłową interpretacją przepisów dotyczących budynków związanych
z działalnością leśną. Również wezwano w/w do złożenia korekt deklaracji za 5 lat wstecz.
Korekty zostały złożone na kwotę 37 012,00zl plus odsetki 13 055,00 zł łącznie 50.067,00zł.
Należności te zostały w całości zapłacone.
Ponadto, pełniłam dyżur burmistrza przyjmując mieszkańców gminy.

Burmistrz Dobrzan
Dobrzany, 23.11.2015 r.

/-/ Anna Gibas

