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I. Wstęp
Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym obliguje Burmistrza Miasta do przedstawienie co roku, do 31 maja, Radzie Miejskiej raportu
o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.
Zakres dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii,
uchwał Rady Miejskiej za ubiegły rok.
Raport o stanie gminy Miasto Sławno posłuży mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na
temat funkcjonowania samorządu, a także stanie się podstawą do prowadzenia dialogu
na temat przyszłości Sławna.
Rada Miejska powinna rozpatrzeć raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

II. Informacje ogólne
2.1. Ogólna charakterystyka Miasta
Sławno jest gminą miejską, wchodzącą w skład powiatu sławieńskiego. Od 1999
roku jest stolicą powiatu. Prawa miejskie uzyskało w 1317 roku. Przez cały okres swojej burzliwej historii miasto znajdowało się pod panowaniem różnych władców, a po zakończeniu II wojny światowej znalazło się w granicach państwa polskiego. Ciekawy układ
urbanistyczny miasta, dzielący je na strefę gospodarczą i rekreacyjną, pozwala mieszkańcom bezpiecznie i spokojnie żyć. W mieście funkcjonują małe i średnie przedsiębiorstwa,
w większości sektora prywatnego. Zdecydowanym atutem Sławna jest czyste powietrze,
zieleń miejska i tereny rekreacyjne, położone blisko centrum i zabudowań mieszkalnych.
Dogodne położenie komunikacyjne, infrastruktura techniczna i liczne tereny, które można zagospodarować, to atuty miasta, które należy wykorzystać.
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2.2. Położenie
Miasto położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na obszarze Równiny Słupskiej u ujścia rzeki Moszczenicy do rzeki Wieprzy. Sławno
leży na skrzyżowaniu szlaków kolejowo-drogowych. Głównym szlakiem drogowym przebiegającym przez miasto jest droga krajowa nr 6 łącząca Szczecin z Gdańskiem oraz droga wojewódzka nr 205 łącząca Bobolice z Darłowem. Szlak komunikacji kolejowej zapewnia połączenie z największymi miastami w Polsce: Warszawą, Szczecinem, Gdańskiem,
Poznaniem, Wrocławiem, Opolem, Krakowem, Przemyślem. Odnowiono trasę kolejową
Sławno – Darłowo, która zapewnia nowoczesny przejazd szynobusem, a ścieżki rowerowe połączone ze szlakami rowerowymi na terenie Gminy Sławno ułatwiają rowerzystom
zwiedzanie regionu.

2.3. Demografia i statystyka
2.3.1 Ewidencja ludności
Miasto Sławno na koniec 2018 roku liczyło 12.189 mieszkańców, w tym 6.436 kobiet
i 5.753 mężczyzn.
Statystyka mieszkańców wg wieku i płci, zameldowanych na pobyt stały
w Mieście Sławno - stan na 31 grudnia 2018 roku.
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155
61
115
78
64
314
151
109
61
3639
0
822
0
5569

Mężczyzn

177
51
123
59
46
303
144
120
59
0
3271
0
1925
6278

Kobiet

332
112
238
137
110
617
295
229
120
3639
3271
822
1925
11847

Ogółem
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Statystyka mieszkańców wg wieku i płci, zameldowanych na pobyt czasowy
w Mieście Sławno - stan na 31 grudnia 2018 roku.
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Ewidencja ludności rejestrowała dane o miejscu pobytu osób i wydawała zaświadczenia
o zameldowaniu z urzędu, dla których prowadzony jest rejestr. W 2018 roku wydano 255
zaświadczeń. Na pisemny wniosek wydano 300 zaświadczeń o zameldowaniu, udzielono 292 informacje z Rejestru Mieszkańców (RM) oraz Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców (RZC). Na podstawie rejestrów mieszkańców udostępniano dane osobowe na
potrzeby organów i jednostek organizacyjnych, innych podmiotów oraz osób prawnych
i fizycznych. Udzielono także 292 informacje o adresach zamieszkania. Poprzez aplikację „Źródło” usuwano niezgodności danych w rejestrze PESEL. Zadania te dokonywane
były na podstawie zlecenia z innej jednostki lub samodzielnego stwierdzenia niezgodności, jak również poprzez złożenie zlecenia organom innej gminy zgodnie z ich właściwością. W 2018 roku usunięto 542 niezgodności.
W 2018 roku zarejestrowano 133 zgony. Dane o zgonach przesyłane były systematycznie
do Urzędu Skarbowego w Koszalinie, jak i innych upoważnionych jednostek.
Jednym z głównych zadań ewidencji ludności jest prowadzenie stałego rejestru wyborców dla Miasta Sławno oraz prowadzenie geografii wyborczej. Rejestr zapewnia wyborcom udział w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, w wyborach do Rady Miejskiej, a także w referendum gminnym. W związku z wyborami samorządowymi prze-
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prowadzonymi w 2018 roku składane były wnioski o dopisanie do rejestru wyborców,
na podstawie których wydawano decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców. Dla każdego
okręgu i obwodu prowadzona była geografia wyborcza z podziałem na ulice.
Stałe okręgi wyborcze i obwody głosowania w Mieście Sławno
stan na 31 grudnia 2018 roku
Nr stałego okręgu
wyborczego

Liczba mieszkańców
(aktualna)

Liczba wyborców

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RAZEM

697
838
631
882
662
780
744
787
745
722
691
845
730
1047
1046
11847

563
685
552
732
549
640
583
637
612
610
572
707
589
864
846
9741

w
tym
UE

Nr stałego obwodu
głosowania

Liczba mieszkańców
(aktualna)

Liczba wyborców

4

5

6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 RAZEM

1
2
3
4
5
6

2166
2331
2276

w
tym
UE

1800
1921
1832

0
0
0

2258
2823
0

1889
2299
0

0
0
0

11847

9741

0

W ubiegłym roku wydano 53 decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców oraz sporządzono 26 aktów pełnomocnictwa do głosowania. Prowadzono też system informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych tzw. WOW, poprzez który do Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Koszalinie przekazywano kwartalne meldunki o stanie wyborców.
W 2018 roku wydano 1.251 i unieważniono 1.785 dowodów osobistych, z czego z przyczyn:
- upływu terminu ważności – 1.285
- utraty dowodu – 198
- uszkodzenia – 33
- zmiany danych – 94
- zmiany wizerunku twarzy – 14
8
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- innych przyczyn – 7
- zgonu – 154
Nadmienić należy, że biuro dowodów osobistych Urzędu Miejskiego w Sławnie
obsługiwało nie tylko mieszkańców Miasta Sławno, ale także osoby z całego kraju, ponieważ, zgodnie z obowiązującym prawem wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz
zgłaszanie utraty bądź uszkodzenia dowodu obywatele mogą zgłaszać w dowolnym urzędzie w kraju. Czynności związane z unieważnieniem dowodu dokonywane były z chwilą
przekazania znalezionego dowodu przez Konsulaty, Policję czy też osoby fizyczne. W 19
przypadkach na wnioski obywateli nadano numery PESEL. Biuro prowadziło także postępowania administracyjne o wymeldowania osób z pobytu czasowego bądź stałego na
wniosek właściciela lokalu. Postępowania o wymeldowania wymagały zebrania odpowiedniej dokumentacji, a mianowicie ustalenia adresu i zameldowania osoby wskazanej w piśmie o wymeldowanie, wystąpieniem do Ministerstwa Sprawiedliwości z zapytaniem czy dana osoba przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zakładzie karnym bądź jest aresztowana, zawiadomieniem wszystkich stron o wszczęciu postępowania, wezwaniu osoby wymeldowywanej do złożenia wyjaśnień w sprawie, a w przypadku nie stawienia się osoby wymeldowywanej wystąpieniem do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela ustawowego dla osoby nieobecnej, wezwaniem świadków celem ustalenia czy dana osoba faktycznie i od jakiego czasu nie przebywa w lokalu, by zebrany materiał dowodowy poddać wnikliwej analizie celem rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań kończących się wydaniem stosownej decyzji administracyjnej. W 2018
roku wydano 10 decyzji administracyjnych orzekających o wymeldowaniu osób nie zamieszkujących lokali mieszkalnych, wszczęto 4 postępowania o wymeldowanie, które
zakończone zostały w roku bieżącym wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej.
Wydano 3 decyzje orzekające o umorzeniu prowadzonego postępowania w sprawie oraz
1 decyzję orzekającą o unieważnieniu czynności materialno - technicznych. Wskazać
należy, że w porównaniu z latami ubiegłymi zaobserwowano nieznaczny spadek wydanych dowodów osobistych, co spowodowane jest faktem, iż wcześniej wydane dowody osobiste w dalszym ciągu posiadają status ważności. Wartym podkreślenie jest jednak fakt, iż w związku z wprowadzeniem z dniem 4 marca 2019 roku tzw. e-dowodów,
zaobserwowano bardzo duże zainteresowanie wymianą ważnego dowodu osobistego na
dowód z warstwą elektroniczną.
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2.3.2 Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Sławnie w 2018 roku prowadził rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego; urodzeń, małżeństw, zgonów z Miasta Sławno i Gminy Sławno oraz
z terenu całej Polski. Wg statystyk na koniec 2018 roku w Sławnie urodziło się 387 dzieci, w tym 199 chłopców i 188 dziewczynek;
- z Miasta Sławno urodziło się 86 dzieci; 32 chłopców i 54 dziewczynki,
- z Gminy Sławno 83 dzieci; 47 chłopców i 36 dziewczynek,
- z pozostałego terenu urodziło się 218 dzieci; 120- chłopców i 98 - dziewczynek.
W 2018 roku zawarto 93 małżeństwa, w tym 44 cywilne i 49 wyznaniowe:
- z Miasta Sławno małżeństwa zawarło 36 mężczyzn i 39 kobiet,
- z Gminy Sławno 25 mężczyzn i 32 kobiety,
- z terenu poza Miastem Sławno i Gminą Sławno małżeństwa zawarło 32 mężczyzn
i 22 kobiety.
Zarejestrowano 196 zgonów, w tym 93 mężczyzn i 103 kobiety:
- z Miasta Sławno zarejestrowano 75 zgonów, w tym 34 mężczyzn i 41 kobiet,
- z Gminy Sławno zarejestrowano 52 zgony, w tym 30 mężczyzn i 22 kobiety,
- z terenu poza Miastem i Gminą Sławno zarejestrowano 69 zgonów, w tym 29 mężczyzn i 40 kobiet.
Z rejestracji zdarzeń sporządzano miesięczne sprawozdania do Urzędu Statystycznego.
Dokonywano także tzw. transkrypcji aktów, czyli wpisywano do polskich ksiąg stanu cywilnego akty urodzenia, małżeństwa i zgonów zarejestrowane za granicą.
W 2018 roku umiejscowiono :
- 48 aktów urodzeń, tj. 23 z Niemiec, 14 z Wielkiej Brytanii, 4 ze Szwecji, 1 z Danii,
2 z Irlandii, 2 z Włoch i 1 z Kanady i 1 z Cypru .
- 7 aktów małżeństw tj. z Niemiec 4, z Cypru 1, Holandii 1 i Słowacji 1
- 2 akty zgonu z Niemiec.
10
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W Urzędzie Stanu Cywilnego dokonywano sprostowań oczywistych błędów pisarskich
i uzupełnień w aktach stanu cywilnego oraz unieważnień i odtworzeń aktów. Przyjmowano oświadczenia woli, m.in.; o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego, o zmianie imienia dziecka i zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka,
o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Sporządzano także testamenty. Wydawano zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa oraz o stanie cywilnym i o nie posiadaniu aktów USC. Wydawano odpisy aktów: skrócone, zupełne i wielojęzyczne, zezwolenia na zawarcie małżeństwa
przed upływem terminu, decyzje administracyjne w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
Realizowano postanowienia sądów polskich w sprawach o rozwód, przysposobienie
dziecka, sądowym uznaniu dziecka, o sądowym ustaleniu ojcostwa, jego zaprzeczeniu,
jak i postanowienia sądów zagranicznych, m.in. o rozwód i przysposobienie dziecka.
Realizowano zlecenia usuwania niezgodności w rejestrze PESEL, migracji aktów przesyłanych przez system informatyczny BUSC ze wszystkich Urzędów Stanu Cywilnego
w Polsce. Nadawano numery PESEL dla noworodków i unieważniano dowody osobiste
w związku ze zgonem. Wystąpiono o nadanie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
oraz zorganizowano uroczystości jubileuszowe między innymi Złote Gody.

III. Zarządzanie Miastem
3.1. Burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik
Burmistrz Miasta Sławno – Krzysztof Frankenstein
Zastępca burmistrza – Mieczysław Grabowski
Skarbnik Miasta – Danuta Borowska

3.2. Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej w Sławnie - kadencja 2014-2018. Kadencja zakończyła się 16 listopada 2018 roku.
1. Marcin Bojaryn
2. Kinga Cichawa
3.Waldemar Gertner
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4. Mirosław Grzegorczyk
5. Joanna Iwko
6.Bożena Kallaur
7. Bożena Konfederak
8. Paweł Kopczyński
9.Dominik Margielewski
10. Maria Poprawska
11. Jarosław Stark
12. Edyta Szczygielska
13. Stanisław Szkudlarek
14.Włodzimierz Śledź
15. Ewa Wojciechowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie - Edyta Szczygielska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sławnie - Mirosław Grzegorczyk i Jarosław Stark.

Skład Rady Miejskiej w Sławnie -kadencja 2018-2023. Kadencja rozpoczęła się
23 listopada 2018 roku.
1.Marcin Bojaryn
2.Bartosz Bukowski
3.Joanna Iwko
4. Bożena Kallaur
5. Paweł Kopczyński
6. Marzena Łużyńska
7. Dominik Margielewski
8. Maciej Motyl
9. Marcin Podolski
10. Adam Poprawski
11. Ewelina Stach
12. Jarosław Stark
13. Karolina Stępień
14. Marta Stępień
15. Włodzimierz Śledź
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie - Marzena Łużyńska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sławnie - Dominik Margielewski i Jarosław Stark.
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3.3 Urząd Miejski

do Zarządzenia Nr 175/2018
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 25 maja 2018 r.

STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWNIE
3.3.1 Struktura
organizacyjna
Urzędu Miejskiego
Burmistrz
Miasta

Skarbnik
Miasta

Wydział
Finansowo-Budżetowy

Zastępca
Burmistrza Miasta

Sekretarz
Miasta

Wydział
Organizacyjny

Pomoc
administracyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Obrotu Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
Wydział Spraw Obywatelskich
i Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Spraw Społecznych
i Edukacji

Stanowisko pracy
ds. audytu wewnętrznego i kontroli
Stanowisko pracy
ds. zamówień publicznych i windykacji

Stanowisko pracy ds. obronnych
i zarządzania krzysowego, pełnomocnik
ds. ochrony informacji niejawnych
Stanowisko pracy
ds. profilaktyki uzależnień i przemocy
Stanowisko pracy
ds. promocji i współpracy zagranicznej

Radca
prawny
Stanowisko pracy
Inspektor Ochrony Danych
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3.3.2 Bieżąca obsługa - wnioski i petycje
Do Urzędu Miejskiego w Sławnie w 2018 roku wpłynęło 40 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej. Dotyczyły następujących spraw:
- podejmowania przez Radę Miejską uchwał w zakresie gospodarki przestrzennej i obrotu nieruchomościami - 3 wnioski,
- dzierżawy nieruchomości – 1 wniosek,
- zawierania przez Urząd Miejski umów, zleceń i porozumień - 9 wniosków,
- gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska – 7 wniosków,
- realizowania i planowania inwestycji – 2 wnioski,
- ochrony zwierząt bezdomnych i zwierząt agresywnych – 3 wnioski,
- trybu udzielania zamówień publicznych – 2 wnioski,
- promocji i współpracy zagranicznej – 2 wnioski,
- spraw kadrowych - 2 wnioski,
- stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – 1 wniosek,
- spraw społecznych i edukacji - 6 wniosków,
- rozliczanie podatku VAT, finansowanie zadań wynikających z przepisów prawa –
2 wnioski.
W przypadku 37 wniosków informacja została udostępniona osobom lub podmiotom składającym wniosek, w ustawowym terminie 14 dni. W przypadku 3 wniosków wezwano wnioskodawcę do wykazania interesu publicznego. W sprawozdawczym roku do
Urzędu Miejskiego w Sławnie wpłynęła jedna skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Skarga dotyczyła działań pracownika Urzędu Miejskiego w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania
wyjaśniającego, zawiadomiono stronę o sposobie rozpatrzenia sprawy, uznając skargę za
bezzasadną.
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W 2018 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 5 petycji.
Zestawienie petycji oraz sposób ich załatwienia.
Forma petycji

Data
udzielenia
odpowiedzi na
petycję

Sposób załatwienia
petycji

Dotyczy
wdrożenia
środków
poprawy
efektywności
energetycznej

Elektroniczna

17.05.2018 r.

Odpowiedź pisemna
przesłana e-mailowo
do podmiotu
wnoszącego petycję

Szulc-Efekt
Sp.z o.o. ul.
Poligonowa
1
04-051
Warszawa

Dotyczy
wdrożenia
Systemu
Zarządzania i
Monitorowania
Energii

Elektroniczna

29.06.2017 r.

Odpowiedź pisemna
przesłana e-mailowo
do podmiotu
wnoszącego petycję

28.09.2018 r.

Szulc-Efekt
Sp.z o.o. ul.
Poligonowa
1
04-051
Warszawa

Elektroniczna

01.10.2018 r.

Petycję przekazano do
podległych
publicznych szkół
podstawowych

4

26.09.2018 r.

Rada
Rodziców
przy
Przedszkolu
Nr 3 w
Sławnie

Pisemna

24.07.2017 r.

Odpowiedź pisemna
przesłana do
podmiotu wnoszącego
petycję

5

15.11.2018 r.

Szulc-Efekt
Sp.z o.o. ul.
Poligonowa
1
04-051
Warszawa

Dotyczy
przekazania
petycji do
wszystkich
podległych
publicznych
szkół
podstawowych
(również
Zespołów Szkół)
oraz
opublikowanie
wraz z
załącznikami na
stronie JST
Dotyczy
dofinansowania
dojazdów dzieci
z Przedszkola Nr
3 w Sławnie na
organizowane
imprezy na
terenie miasta
Sławna
Dotyczy
procesów
informatycznych
przy udzielaniu
zamówień
publicznych

Elektroniczna

30.11.2018 r.

Odpowiedź pisemna
przesłana e-mailowo
do podmiotu
wnoszącego petycję

L.p.

Data wpływu
petycji do
Urzędu

Podmiot
wnoszący

1

04.05.2018 r.

Szulc-Efekt
Sp.z o.o. ul.
Poligonowa
1
04-051
Warszawa

2

14.09.2018 r.

3

Przedmiot petycji
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IV. Finanse Miasta
4.1. Stan finansów Miasta
Budżet Miasta Sławno 2018 rok

Plan

Wykonanie

Dochody ogółem

54 872 065,63

54 281 314,53

Wydatki ogółem

56 372 065,63

53 373 767,40

Nadwyżka/deficyt

-1 500 000,00

907 547,13

Przychody

3 100 000,00

3 223 709,60

Rozchody

1 600 000,00

1 600 000,00

Dochody

Wykonanie

Dochody ogółem

54 281 314,53

Dochody bieżące

50 033 518,13

Dochody majątkowe

4 247 796,40

Wydatki

Wykonanie

Wydatki ogółem

53 373 767,40

Wydatki bieżące

47 388 906,56

Wydatki majątkowe

16

5 984 860,84
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4.2. Wykonanie budżetu

Procentowy podział wykonanego budżetu Miasta Sławno przedstawia się następująco:
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Zrealizowane dochody i wydatki Miasta Sławno w 2018 roku według klasyfikacji
budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres.
Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność

Dochody

Wydatki
39 018,17

40 967,66

2 944 062,99

5 625 459,45

0,00

1 361,14

2 619 271,40

970 940,49

8 422,76

74 252,36

358 116,13

4 518 628,46

74 311,87

74 311,87

0,00

11 251,34

Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych i fizycznych

18 813 955,94

7 176,07

0,00

482 619,74

10 683 395,53

208 385,30

Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie

1 677 805,01

15 131 337,27

Ochrona zdrowia

0,00

335 136,35

Pomoc społeczna

2 247 542,54

5 098 947,14

133 001,45

569 064,32

12 757 153,47

13 475 729,75

1 785 950,70

3 870 418,47

38 969,28

1 712 071,50

Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

100 337,29
Razem

18

54 281 314,53

1 165 708,72
53 373 767,40
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Procentowy podział dochodów Miasta Sławno w 2018 roku wg klasyfikacji budżetowej.
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Rodzajowo wydatki w 2018 roku przedstawia poniższa tabela i wykres

Realizacja wydatków Miasta Sławno w 2018 roku

Wykonanie

Wynagrodzenia i pochodne

18 892 338,53

Odpisy na ZFŚS

767 518,83

Dotacje

2 759 101,51

Odsetki od kredytów

482 619,74

Pozostałe wydatki rzeczowe

24 487 327,95

Wydatki majątkowe

5 984 860,84
Razem

53 373 767,40

Wydatki majątkowe wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Podział wydatków majątkowych
wg klasyfikacji budżetowej
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Razem

Plan

Wykonanie

5 597 221,37

5 353 042,37

677 195,00

724,01

22 824,00

18 100,00

117 000,00

102 144,46

88 400,00

72 700,00

455 150,00

438 150,00

6 957 790,37

5 984 860,84
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Procentowy podział wydatków majątkowych Miasta Sławno w 2018 roku
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4.3. Inwestycje
l.p.

Nazwa inwestycji

1

Przebudowa dróg lokalnych, w tym:
- Poprawa infrastruktury drogowej Miasta
Sławno poprzez przebudowę ulicy Mikołaja
Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią
ulicy Jana Matejki

plan

wykonanie

5.584.321,37

5.340.142,37
2.440.848,48

-

-Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza,

2.888.518,99

Bankowej oraz części ulic Basztowej i Jana
Matejki w mieście Sławno
- zakup działki na ulicy Filtrowej pod budowę

-

10.774,90

chodnika
2

Modernizacja sieci Regionalna Platforma
Cyfrowa 2

12.900,00

12.900,00

3

Wykup udziałów MPGKiM w Sławnie z WiK
w Sławnie

68.400,00

68.400,00

4

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
projektowej stolarki okiennej w budynku
Urzędu Miejskiego

17.000,00

0

5

Przebudowa skwerów na terenie Miasta
Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej
architektury oraz budowa miejsca odpoczynku
dla kajakarzy przy ulicy Gdańskiej.

676.195,00

724,01

6

Budowa plażowiska miejskiego – wykonanie
przyłącza energetycznego

1.000,00

0

7

Modernizacja lokali komunalnych, w tym:

22.824,00

18.100,00

-

6.150,00

-

11.950,00

- przebudowa budynku przy ul. Grottgera 16
(opinia przeciwpożarowa
- wykonanie dokumentacji projektowej i
wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniu przy
ul. Grottgera 5/2
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8

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego –
zakup kopiarki i urządzenia UTM –
zabezpieczenie sieci

57.000,00

46.169,00

9

Zakup i montaż systemu e-Sesja

60.000,00

55.975,46

10

Dotacja celowa – modernizacja sali kinowej w
Sławieńskim Domu Kultury

238.150,00

238.150,00

11

Dotacja celowa – remont murów zewnętrznych
kościoła pw.WNMP w Sławnie – zabytek

200.000,00

200.000,00

12

Wykonanie kosztorysu przyłącza
energetycznego na targowisku miejskim

20.000,00

4.300,00

6.957.790,37

5.984.860,84

Ogółem

Opis inwestycji
Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ulicy Mikołaja
Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ulicy Jana Matejki
Dotacja uzyskana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej wyniosła 900.627,00 zł, a łączny koszt inwestycji 2.482.361,48 zł.
Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika wraz ze skrzyżowaniami oraz częścią ulicy Jana Matejki, budowę wpustów deszczowych z odprowadzeniem
do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia drogowego. Roboty drogowe obejmowały: przebudowę jezdni, przebudowę zjazdów, przebudowę chodników,
budowę zatok postojowych i autobusowych. Długość przebudowanego odcinka ulicy to
471 m, chodniki z kostki prefabrykowanej 1705m. Wjazdy wykonano z kostki prefabrykowanej o powierzchni 122 m, parkingi (zatoki) wykonano z kostki kamiennej o powierzchni 339,5 m, natomiast parkingi (zatoki) z kostki prefabrykowanej o powierzchni 223,4
m2, wyniesione skrzyżowania -330,2 m2, kostka kamienna jezdnia -554 m2, nawierzchnia z masy bitumicznej o powierzchni 1907 m2, obrzeża o długości 1022 m. Wykonano
sieć kanalizacji deszczowej o długości 491,2 m, zamontowano 44 szt studni kanalizacyjnych, położono 498 m kabla elektrycznego i zamontowano 14 szt słupów i opraw oświetleniowych.
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Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza, Bankowej oraz części ulicy Basztowej i Jana Matejki w Mieście Sławno.
Miasto uzyskało dotację ze Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie
2.043.075,15 zł. Łączny koszt inwestycji to 2.932.678,99 zł. Zakres inwestycji obejmował
przebudowę jezdni ulic Adama Mickiewicza, Bankowej oraz części ulic Basztowej i Jana
Matejki, przebudowę i budowę chodników, przebudowę i budowę miejsc postojowych,
wykonanie przejść dla pieszych, remont kanalizacji deszczowej, wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 427 m, nawierzchnię ciągów pieszo-jezdnych wykonano z kostki betonowej typu starobruk - 2824 m2
oraz z kostki kamiennej 1602 m2, długość sieci kanalizacji deszczowej - 670,33 m, 49 szt
studni kanalizacyjnych.
Modernizacja sieci Regionalna Platforma Cyfrowa 2
Modernizację przeprowadzono w celu umożliwienia rozwoju sieci monitoringu miejskiego, wzajemnego wykonywania kopii bezpieczeństwa i składowania ich poza lokalizacją
macierzystą, stosowania wspólnych rozwiązań bezpieczeństwa końca sieci oraz przygotowanie infrastruktury do przyjęcia łącza zapasowego na wypadek awarii urządzeń RPC2.
Wykonane zostało przekrosowanie i spawanie światłowodów, dostarczono i zamontowano niezbędne akcesoria.
W związku z planowanym remontem – wymianą okien w budynku Urzędu Miejskiego
w Sławnie należało wykonać dokumentacje konserwatorską i projektową. Ponieważ budynek Urzędu wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego,
dokumentacja projektowa powinna zostać zatwierdzona przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zadanie zostało zaplanowane na 2018 rok i zlecone firmie KZEB Konserwatorstwo Zabytków w Toruniu. „Dokumentacja konserwatorska stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Sławnie” i Projekt budowlano-konserwatorski odtworzenia
stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Sławnie” zostały wykonane i zatwierdzone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Koszty usługi zostały zakwalifikowane do wydatków bieżących.
Projekt Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc
dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku dla kajakarzy przy ulicy
Gdańskiej składał się z trzech zadań.
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Przebudowa terenu skweru między ulicami Jana Matejki i Mikołaja Kopernika – dz. nr.
625 obr. 002 m. Sławno.
Celem robót było podniesienie walorów estetycznych i użytkowych przedmiotowego obszaru. Zaplanowano przebudowę istniejących utwardzeń działki oraz wykonanie nowych,
które będą pełnić rolę ciągów komunikacyjnych i pieszych. Skwer po skończonej inwestycji będzie miał ogólnodostępny i niekomercyjny charakter. Inwestycja zakłada rozbiórkę istniejących nawierzchni ścieżek i placów, demontaż umiejscowionego tam czołgu wraz z cokołem oraz demontaż masztu i tablicy. Ponadto przewiduje się zdjęcie darniny oraz warstwy ziemi urodzajnej z całego obszaru, wykonanie koryta pod nawierzchnię, przygotowania podłoża pod nowe ścieżki, wykonanie utwardzeń w postaci alejek
i placów, ustawienie ławek, koszy na śmieci, altany, pergoli oraz fontanny posadzkowej
w centralnej części skweru.
Budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej (dz. nr 273/2 obr.
002 . Sławno).
Zakres prac dotyczy zaprojektowania i wybudowania malej infrastruktury tj. budowy
dwóch wiat pojedynczych, montaż stołów, ławek z oparciem, ławek stałych bez oparcia, koszy na śmieci, drewnianych stojaków na kajaki. Teren inwestycji zostanie przystosowany na miejsce rekreacji i odpoczynku dla turystów kajakarzy. Wykorzystane zostaną rozwiązania nie mające wpływu na naturalny stan środowiska, co korzystnie wpłynie
na jego zachowanie. Do oświetlenia terenu wykorzystane zostaną rozwiązania z technologią LED oraz lampa solarna hybrydowa, wykorzystująca siłę wiatru do produkcji energii. Przyjęte rozwiązania są ekologiczne i nie mają wpływu na zmianę klimatu, a także
przyczyniają się do ochrony środowiska dzięki wykorzystaniu nowoczesnych elementów
oświetlenia, wykonanych z naturalnego surowca elementów małej architektury, a także
zwiększają świadomość użytkowników na temat zachowania walorów środowiska naturalnego.
Przebudowa terenu skweru położonego pomiędzy Kanałem Miejskim a Gimnazjum (dz.
969 obr. 002 m. Sławno).
W projekcie zaplanowano odtworzenie ścieżek, klombów zieleni oraz elementów małej
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architektury na obszarze 1800 m2. Obecnie teren funkcjonuje jako zaniedbana część kompleksu parkowego na terenie miasta. Przebudowa polegać będzie na odtworzeniu zniszczonych ścieżek pieszych, odtworzeniu trawników i klombu, ustawieniu ławek i koszy na
śmieci, nasadzeniu roślin i krzewów ozdobnych, tak by wszystko stworzyło miejsce przyjazne do wypoczynku i rekreacji. Stworzenie klombów zieleni przyczyni się do poprawy
jakości powietrza, natomiast wykorzystanie rozwiązań typu lampa solarna z napędem
hybrydowym w oświetleniu pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i przyczyni się ochrony powietrza atmosferycznego.
Budowa plażowiska miejskiego – wykonanie przyłącza energetycznego. Planowane zadanie zostało zrealizowane z wydatków bieżących. Nie stanowiło więc wydatków inwestycyjnych.
Modernizacja lokali komunalnych, w tym przebudowa budynku przy ul. Grottgera 16.
Zakres prac remontowych obejmował m.in.: wymianę pokrycia dachowego na dachówkę
ceramiczną, wykonanie remontu ściany zewnętrznej od podwórza (w konstrukcji szkieletowej) wraz z wykonaniem prac projektowych z oceną stanu zachowania oraz wymianę i konserwację elementów konstrukcyjnych, przywrócenie historycznego wyglądu stolarki okiennej i drzwiowej (podział, profile), rozbiórkę komina wewnętrznego od strony
wschodniej oraz wybudowanie nowego, przemurowanie spękań ścian oraz nadproży połączone z odtworzeniem ściany szczytowej, uzupełnienie ubytków schodów, podestów
i posadzek oraz termomodernizację. Wydatki w 2018 roku dotyczyły także wydania opinii
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Zakup kopiarki i urządzenia UTM
Zakupiona kopiarka zastąpiła starsze, wysłużone urządzenie. Dzięki zakupowi dużego
i wydajnego urządzenia, koszt pojedynczego wydruku spadł, jakość wydruków znacząco
wzrosła, obniżyły się także koszty serwisowania samego urządzenia.
Zakupiono nowoczesne urządzenie klasy UTM w celu jeszcze lepszego zabezpieczenia
sieci wewnętrznej urzędu i jednostek podległych. Urządzenie to cechuje się kilkukrotnie
większą wydajnością niż zastępowane. Pracuje w trybie High Availability, dzięki czemu
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w przypadku awarii mechanicznej samego urządzenia, jest możliwość natychmiastowego zastąpienia go drugim.
Zakup i montaż systemu eSesja
Program kompleksowo obsługuje prace Rady Miejskiej. Program zawiera system do głosowania przy użyciu urządzeń elektronicznych (laptopy, tablety, smartfony). System
umożliwia zarządzanie dyskusją na sesji, porządkując jej przebieg. Każdy z radnych może
zgłosić chęć wypowiedzi za pomocą swojego urządzenia elektronicznego. Dodatkowymi
walorami systemu jest elektroniczna dystrybucja materiałów dla radnych oraz stały dostęp do pełnego kalendarium posiedzeń oraz projektów uchwał. System pozwala na prezentację przebiegu oraz wyników głosowania podczas transmisji na żywo. Oddane głosy spływają w czasie rzeczywistym i są prezentowane na żywo podczas transmisji obrad
Rady Miejskiej w Sławnie.
Dotacja celowa – modernizacja sali kinowej w Sławieńskim Domu Kultury. Dotacja dotyczyła IV etapu prac modernizacyjnych. Etap obejmował prace akustyczne tj. stworzenie
systemu akustycznego sufitu i ścian sali kinowej, wykonania nowego oświetlenia kinowego oraz dostawę i montaż foteli do sali projekcyjnej.
Dotacja celowa – remont murów zewnętrznych kościoła. Przekazana dla parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie dotyczyła projektu pn. „Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie” dofinansowanego ze środków zewnętrznych, pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka , działanie 4.1. Dziedzictwo kulturowe. Wartość projektu to 2.861.199,80 zł,
a jego przedmiotem były prace konserwatorsko-remontowe przy najcenniejszym obiekcie zabytkowym w Sławnie. W ramach projektu wykonano dokumentację - Studium wykonalności, rusztowania i roboty pomocnicze, czyszczenie ścian zewnętrznych środkami
biodegradowalnymi, remont elewacji wschodniej, zachodniej, północnej i południowej,
roboty konserwatorskie otworów okiennych i witraży. Dotacja celowa z Miasta Sławno
dotyczyła wkładu własnego parafii do projektu.
Wykonanie kosztorysu przyłącza energetycznego na targowisku miejskim.
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Opracowano dokumentację na wykonanie linii kablowej od istniejącego złącza energetycznego z ustawioną przy nim szafką pomiarową do szafek zasilających i tablicy w budynku inkasenta opłaty targowej, znajdującego się przy ulicy Mickiewicza. Wydatki w 2018
roku dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zakład Energetyczny.

4.4. Środki zewnętrzne
1.Umowa nr 59/WLID/2018 z dnia 25 października 2018 roku zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa
zadania pn. „Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza, Bankowej oraz części ulicy Basztowej i Jana Matejki w mieście Sławno”, Aneks nr 1 z dnia 10 grudnia 2018 roku. Otrzymano 2.043.075,15 zł.
2. Umowa nr 22/DGIP/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania
pn. „Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ulicy Mikołaja
Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ulicy Jana Matejki”, Aneks nr 1 z dnia 18 października 2018 roku, Aneks nr 2 z dnia 31 grudnia 2018 roku. Otrzymano 900.627,00 zł.
3. Umowa Nr 282/S4/m2/2018 z dnia 28 maja 2018 roku zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie określonym w „Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2018” - zapewnienie funkcjonowania miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2017 roku
z udziałem programu „Maluch”. Otrzymano 57.600,00 zł.
4. Umowa o powierzenie grantu nr 018/OKW/2018 z dnia 26 października 2018 roku
z Fundacją „Legalna Kultura” na realizację projektu grantowego „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. – wartość dofinansowania wg umowy 56.000,00 zł – refundacja po realizacji projektu (wg umowy zakres rzeczowy grantu realizowany w okresie od 15 stycznia 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku).
5. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00186-6935-UM1610322/17 z dnia 27 września 2017
roku z Województwem Zachodniopomorskim na realizację operacji: Przebudowa skwe-
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rów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz
budowa miejsca odpoczynku dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej, Aneks nr 1 z dnia 16 lutego 2018 roku, Aneks nr 2 z dnia 21 sierpnia 2018 roku. Przyznane środki finansowe wg
umowy wynoszą 429. 626,00 zł – refundacja nastąpi po zakończeniu inwestycji (przewidywany czas zakończenia inwestycji wg Umowy Nr 272.1.2019 z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego Olszewski i Synowie Sp. z o.o. to 31 lipca 2019
roku).
6. Umowa Nr WZS – POPT/10/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku z Województwem Zachodniopomorskim na realizację projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta Sławno. Projekt zrealizowany w grudniu 2017 roku – refundacja nastąpiła w roku
2018. Otrzymano 37.355,17 zł.
Na koniec 2018 roku kwota zaciągniętego długu Miasta stanowi ogółem 16.800.000,00 zł,
na którą składają się zaciągnięte kredyty w bankach krajowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów oraz spłaty planowanego deficytu.

V. Informacja o stanie mienia
5.1. Jednostki organizacyjne gminy
5.1.1. Jednostki budżetowe nieposiadające osobowości prawnej
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie,
- Gimnazjum Miejskie Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie,
- Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie,
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- Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie,
- Przedszkole Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie,
- Przedszkole Nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie,
- Żłobek Miejski w Sławnie.
5.1.2. Jednostki prawnie wyodrębnione jako instytucje kultury, posiadające osobowość prawną
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie,
- Sławieński Dom Kultury.
5.1.3. Jednoosobowe spółki Miasta lub spółki z udziałem Miasta
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie,
- Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie.

5.2. Miasto w ujęciu ewidencyjnym
Wielkości majątku Miasta Sławno w 2018 roku z podziałem na rodzaj środków trwałych.

Podział środków trwałych
Wartości niematerialne i prawne

Wartość w zł
275 487,00

Grunty (gr.0 KŚT)

27 649 417,24

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej (gr. 1-2 KŚT)

98 712 580,11

Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)
Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)

2 539 796,02
452 516,51

31

Raport o stanie gminy Miasto Sławno

VI. Informacja o realizacji polityk,
strategii, programów.
6.1. Strategia rozwoju

Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem zarówno strategicznym, jak
i planistycznym, w oparciu o który władze miasta realizują obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Na koniec 2018 roku Miasto Sławno nie posiadało aktualnej i obowiązującej wersji.
W 2018 roku aktualizowano Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego
(SRWZ). Od uchwalenia SRWZ zaszły istotne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa. Zmieniły się także uwarunkowania formalno-prawne prowadzenia polityki rozwoju w Polsce. Aktualizacja SRWZ to również konsekwencja uwzględnienia propozycji programowych zawartych w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym.
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Miasto Sławno przystąpi do opracowywania lokalnej strategii po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego aktualizacji SRWZ. Dzięki temu oba dokumenty będą ze sobą spójne. Wynika to z potrzeby powiązania celów polityki rozwoju województwa i gminy w sposób zapewniający spójność i komplementarność działań. Podejście to wynika z faktu, iż dokumenty regionalne maja wpływ na kształt dokumentów na
poziomie lokalnym.

6.2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Sławno na lata 2018 - 20123
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sławno na lata 2018-2023 przyjęto do
realizacji Uchwałą Nr LII/301/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2018
roku. Dokument po przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego został pozytywnie oceniony w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji i znalazł się w Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.
Program był dwukrotnie aktualizowany: Uchwałą Nr LIX/337/2018 z dnia 28 września
2018 roku oraz Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku. Powyższe zmiany zostały wprowadzone na wniosek prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże”
w Sławnie. Aktualizacji poddano projekt pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców
Sławno-odtworzenie walorów technicznych i użytkowych kamienic mieszkalnych w obrębie centrum”. Aktualizacja miała na celu umożliwienie złożenie wniosku o dofinansowanie ww. projektu, ponieważ wnioski składane w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego powinny dotyczyć pełnego zakresu projektu głównego/podstawowego, określonego we właściwym miejscowo
programie rewitalizacji, wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa
zachodniopomorskiego.
Program rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów
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rewitalizacji ze stanu kryzysowego, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.
Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto ważną role odgrywają środki pozyskane w ramach konkursów ogłaszanych
przez m.in. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
Głównymi celami programu rewitalizacji są:
- ograniczenie skali ubóstwa i bezrobocia,
- włączenie społeczne osób starszych i niepełnosprawnych,
- zwiększenie kapitału społecznego i ludzkiego dzieci i młodzieży,
- poprawa atrakcyjności przestrzeni i wzmocnienie jej społecznego wymiaru.
Zgodnie z zapisami podrozdziału 8.2 Programu, monitoring stopnia realizacji projektów
rewitalizacyjnych ma charakter ciągły i polega na bieżącej obserwacji. Realizacja zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych ma docelowo nastąpić do 2023 roku. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że finansowanie realizacji niektórych zaplanowanych projektów wiąże się z pozyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W związku z tym,
w sytuacji nieotrzymania dotacji na realizację danego projektu, pojawi się ryzyko, że zostanie on zrealizowany w mniejszym niż planowano zakresie lub jego wdrożenie zostanie przesunięte w czasie.
W 2018 roku częściowo zrealizowano Projekt 11 – Poprawa walorów użyteczności publicznej, bezpieczeństwa i estetyki centrum miasta. W odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, zrealizowano dwie inwestycje:
- poprawa infrastruktury drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ulicy Mikołaja
Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ulicy Jana Matejki.
- przebudowa ulicy Adama Mickiewicza, Bankowej oraz części ulicy Basztowej i Jana Ma34
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tejki w Mieście Sławno.
Realizacja inwestycji pozwoliła osiągnąć następujące rezultaty i korzyści:
- poprawę dostępności komunikacyjnej,
- optymalizację i podniesienie jakości systemu komunikacyjnego,
- zwiększenie płynność i komfortu ruchu drogowego i pieszego w obrębie centrum,
- poprawę warunków życia w mieście poprzez stworzenie atrakcyjnego środowiska zamieszkania i pracy,
- poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
W ramach Projektu 10a – Poprawa warunków życia mieszkańców centrum Sławna - odtworzenie walorów technicznych i użytkowych kamienic mieszkalnych w obrębie centrum, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wybrzeże” w Sławnie planowała złożyć wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach naboru z działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie dotyczy następujących budynków mieszkalnych: ulica Mielczarskiego 4, ulica Gdańska 1, ulica Jana Matejki 13 i 20 oraz ulica Adama Mickiewicza 3 i 8. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje kompleksową modernizację ww. budynków, celem poprawy ich wydajności energetycznej oraz zmniejszenia
kosztów ogrzewania i tym samym poprawy warunków mieszkalnych. Realizacji działań termomodernizacyjnych towarzyszyć będzie poprawa walorów estetycznych obiektów mieszkalnych, co przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji. Projekt zakłada również wyznaczenie miejsc dla małej architektury na
działkach należących do wspólnot mieszkaniowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rewitalizowanych budynków. Zrealizowanie inwestycji zwiększy poczucie bezpieczeństwa
oraz zintegruje mieszkańców. Powstaną m. in. ławki, kamery monitoringu, oświetlenie
terenu i części wspólnych oraz place zabaw. Ponadto wymienione zostaną drzwi wejściowe do budynków umożliwiające wjazd osób niepełnosprawnych.
W ramach Projektu 15 – Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rewitalizacji w Sławnie, zabezpieczono środki w budżecie miasta na 2019 rok w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej i projektu bieżni tartanowej z od-
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wodnieniem na stadionie miejskim.
Na rok 2019 została zaplanowana dalsza realizacja Projektu 11, realizowanego w 2018
roku. Zakres prac będzie obejmował przebudowę ulicy Basztowej na odcinkach od ulicy
Jana Matejki do ulicy Adama Mickiewicza oraz od skrzyżowania z ulicą Lipową i Jana Matejki do ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.
Ponadto Miasto Sławno podjęło działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozwijanie kapitału społecznego oraz rozwijanie kompetencji kluczowych. Działania nie wynikały bezpośrednio z Lokalnego Programu Rewitalizacji, jednakże wpisywały się w jego cele. Jednym z nich było złożenie wniosku w ramach programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce 2014-2020. Realizacja zadania pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich w szczególnie trudnej sytuacji” zwiększy efektywność działań zmierzających do poprawy infrastruktury mieszkaniowej poprzez remonty mieszkań komunalnych, poprawę warunków sanitarnych. Plany do tego działania rozpoczęto w 2018 roku, a sama realizacja planowana jest na 2019 rok i jest odpowiedzią na
problemy zidentyfikowane w społeczności. Poprawa warunków mieszkaniowych nastąpi w 5 lokalach, z czego dwa leżą na obszarze rewitalizacji. Miasto na ten cel otrzymało
30.000,00 zł dofinansowania. Wykonanie prac w znaczący sposób wpłynie na codzienne
funkcjonowanie lokatorów. Remont substancji mieszkaniowej przyczyni się m. in. do poprawy poziomu zdrowotności, a także da podstawę do dalszych działań z zakresu edukacji i włączenia społecznego.
Kolejnym działaniem, mającym wymiar społeczny, było pozyskanie 56.000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. W projekcie bierze udział 100 osób. Celem projektu jest
zwiększenie grup świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych. Uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje oraz kompetencje cyfrowe. Realizacja projektu wpłynie na poprawę sytuacji w kontekście funkcjonowania na rynku pracy.
Ponadto da możliwość odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej. Jednym ze skutków jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i cyfrowego.
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Kolejnym działaniem była realizacja inwestycji pn. „Przebudowa skwerów na terenie
Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej”. Celem zadania było uzupełnienie braków w infrastrukturze rekreacyjnej oraz podniesienie walorów estetycznych
i użytkowych przedmiotowego obszaru.

6.3. Gospodarka przestrzenna
6.3.1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
W 2018 roku Studium obejmowało powierzchnie całego Miasta, czyli 15,83 km2 . Wprowadzone zostało Uchwałą Nr XX/142/96 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 listopada
1996 roku, w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sławna.
6.3.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W 2018 roku obowiązywało 45 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(w tym zmieniających już istniejące). Obejmują one około 295 ha. Na podstawie tychże planów, 115 ha gruntów rolniczych zamieniono na cele inne niż rolne. W planach tych
w sumie 19 ha przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową z czego 1 ha wyłącznie
na zabudowę wielorodzinną. Tereny przeznaczone wyłącznie pod zabudowę usługową to
18 ha, w czym 6 ha pod usługi publiczne. Tereny przeznaczone w planach pod działalność
rolniczą obejmują 6 ha (Polder Moszczenica). Na zabudowę techniczno-produkcyjną na
terenie Miasta Sławno przeznaczonych jest w planach miejscowych 34 ha. Na cele komunikacyjne oraz infrastruktury technicznej przeznaczono do tej pory 10 ha, natomiast na
potrzeby zieleni urządzonej oraz wód przeznaczono 3 ha.
W 2018 roku prowadzono prace nad wprowadzeniem 2 planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 12,17 ha, przy czym 8,98 ha dotyczy terenów już objętych planem zagospodarowania przestrzennego.
Dla terenów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego możliwości inwestycyjne określane były w formie decyzji o warunkach zabudowy (wydano 51 decyzji
o łącznej powierzchni 11,1039 ha) i lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydano 4 de-
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cyzje o łącznej powierzchni 1,5981 ha). W ramach ustalania warunków zabudowy wydano

2 decyzje na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 30 decyzji dotyczących za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działalność usługową obejmowało 12 decyzji, natomiast 7 decyzji dotyczyło innych sfer budownictwa.
6.3.3. Nieruchomości i gospodarowanie mieniem gminy
6.3.3.1. Stan ewidencji nieruchomości
Teren Miasta Sławno wynosi 1.583,0811 ha. Na koniec roku 2018 składało się na tę powierzchnię 4.385 geodezyjnych działek gruntu, na których wybudowano 3.921 budynków.
Jako odrębne nieruchomości zainwentaryzowano 2.895 lokali.
Grunty stanowiące własność tutejszej gminy na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiły
517,4033 ha, natomiast na koniec roku wynosiły 508,8003 ha. Oznacza to, że ilość gruntów zmniejszyła się w ciągu roku o 9,0240 ha. Na nieruchomości gminne składał się zasób miejski oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Nieruchomości stanowiące zasób Miasta to działki będące w bezpośredniej dyspozycji tutejszego Urzędu, a także oddane w trwały zarząd (9,9596 ha). Grunty oddane w użytkowanie wieczyste, na koniec 2018
roku, obejmowały obszar 100,2799 ha.
6.3.3.2.Sposób zarządzania nieruchomościami
Nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości gminy zarządzane były bezpośrednio
przez pracowników tutejszego Urzędu, z wyłączeniem tych oddanych w trwały zarząd,
gdzie administrowaniem zajmują się bezpośrednio jednostki organizacyjne gminy lub
inne jednostki, do których stosuje się przepisy, jak do trwałego zarządu.
6.3.3.3. Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami
Urząd Miejski w Sławnie prowadzi racjonalną politykę zbywania nieruchomości przeznaczonych zarówno na budownictwo mieszkaniowe, jak i usługowo-produkcyjne. W 2018
roku nie stwierdzono potrzeby nabywania nieruchomości z przeznaczeniem na ich późniejsze zbycie. Realizacja zadań gminy nie wykazała także potrzeby nabywania nieruchomości na cele infrastrukturalne oraz inne społeczne.
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6.3.3.4. Struktura gruntów na obszarze gminy
Powierzchnia Miasta Sławno to 1.583,0811 ha, na które składa się zgodnie z ewidencją
gruntów i budynków 1.054 ha terenów rolnych, 53 ha lasów, gruntów zurbanizowanych i
zabudowanych 455 ha oraz 21 ha gruntów pod wodami.
6.3.3.5. Sprzedaż nieruchomości gminnych, dzierżawa i użytkowanie wieczyste,
sprzedaż lokali
Nieruchomości stanowiące własność gminy dzielą się na te oddane w użytkowanie wieczyste, dzięki którym zanotowano w 2018 roku dochody w kwocie 142.582,27 zł oraz pozostałe nieruchomości. Dochody z bieżącego administrowania gminnym zasobem nieruchomości (dzierżawa, najem) przyniosły dochód w wysokości 357.683,47 zł, natomiast
z czynszów najmu lokali uzyskano dochód w wysokości 93.339,25 zł. Za grunty oddane
w trwały zarząd dochód gminy wyniósł 1.088,07 zł.
W 2018 roku sprzedano 16 nieruchomości gruntowych oraz 23 lokale, w tym 15 mieszkalnych. Wydano także 26 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności.

6.4. Program opieki nad zabytkami

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Sławno na lata 2016-2020 przyjęty został
Uchwałą Nr XXIX Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 października 2016 roku. Podstawowym celem sporządzenia programu było określenie priorytetów gminy w odniesieniu do
własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, a także
wskazanie działań i instrumentów niezbędnych do jego realizacji.
W ramach programu w 2018 roku Miasto Sławno udzieliło pomocy finansowej parafii p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, w formie dotacji celowej, w wysokości 200.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona została na dofinansowanie wkładu własnego do projektu remontu murów zewnętrznych kościoła, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie
4.1. Dziedzictwo kulturowe.
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Zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 17 marca 2016 roku przyjęta
została Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Sławno. Jest ona prowadzona w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych i udostępniona na stronie internetowej Miasta www.slawno.pl oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Sławnie.
W 2018 roku do ewidencji wpisanych było łącznie 283 obiektów, w następujących kategoriach:
- wpisane do rejestru zabytków – 12 obiektów,
- ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków – 241 obiektów,
- stanowiska archeologiczne – 21 obiektów,
- wskazane w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – 21 obiektów.

6.5. Infrastruktura komunalna
6.5.1. Oświetlenie miejskie
Teren Miasta Sławno jest oświetlany przez 1.094 szt opraw oświetleniowych. 303 szt
opraw jest własnością Miasta Sławno, a 791 szt stanowi majątek firmy Energa Oświetlenie Sp. z o. o. w Sopocie, która na podstawie umowy zawartej z Miastem Sławno świadczy
usługę oświetleniową. W roku 2018 całkowity koszt związany z utrzymaniem oświetlenia (konserwacją oświetlenia, energią elektryczną oraz wymianą słupów i opraw oświetleniowych zniszczonych w wyniku wandalizmu i kolizji drogowych) wyniósł 772.576,06
zł. Należy zauważyć, że przeważająca część kosztów ponoszona jest na zakup energii elektrycznej. Oświetlenie miejskie działa od zmierzchu do świtu przez 4.200 godzin rocznie. Sterowane jest przez zegary astronomiczne wykorzystujące czas wschodów
i zachodów słońca w określonej długości i szerokości geograficznej.
6.5.2.Kanalizacja deszczowa
Na terenie Miasta Sławno znajduje się sieć kanalizacji deszczowej o całkowitej długości
43,29 km. Ścieki opadowe i roztopowe są odprowadzane poprzez osiem wylotów do rzeki
Wieprzy, rzeki Moszczenicy oraz do Kanału Miejskiego i rowów melioracyjnych. Na sieci kanalizacji deszczowej posadowione są cztery separatory lamelowe wraz z osadnikami, które podlegają corocznej konserwacji i czyszczeniu. Mieszkańcy Miasta korzystają
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z kanalizacji deszczowej nieodpłatnie.
6.5.3. Infrastruktura drogowa
Miasto utrzymuje 35,625 km dróg publicznych, 27,8 km dróg wewnętrznych, 6 km ścieżek
rowerowych, 4 mosty i 6 kładek. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 5/2018
z dnia 3 stycznia 2018 roku, za utrzymanie porządku na terenie Miasta odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie.
Utrzymanie dróg, ulic, placów i ciągów pieszych w okresie letnim polega na:
- zamiataniu, zbieraniu i usuwaniu odpadów, nieczystości, liści, zwłok martwych zwierząt,
- zbieraniu na bieżąco papierów i innych zanieczyszczeń stałych,
- usuwaniu chwastów rosnących na chodnikach i jezdniach oraz zatokach autobusowych,
- wywozie nieczystości powstałych w procesie sprzątania na miejsce składowania odpadów komunalnych,
- opróżnianiu koszy ulicznych.
Zakres prac wykonywanych w okresie zimowym:
- usuwanie skutków zimy polegające na zwalczaniu śliskości i opadów śniegu na jezdniach, chodnikach, ciągach pieszych, parkingach i miejscach postojowych, na terenach
dróg wewnętrznych,
- zwalczanie gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej,
- utrzymywanie w czystości ulic, chodników i placów w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i nie występowaniu śliskości zimowej.
W 2018 roku koszt letniego i zimowego utrzymania dróg wyniósł 526.720,00 zł.
Równocześnie ponoszono wydatki na: zakup znaków drogowych - 1.038,34 zł, remonty nawierzchni bitumicznych masą na gorąco - 37.316,37 zł, profilowanie oraz zagęszczanie dróg gruntowych oraz poboczy – 88.282,67 zł, inne prace naprawcze na drogach
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i ciągach pieszych – 4.405,56 zł, odnowa oznakowania poziomego – 7.771,39 zł, remonty pokładów kładek drewnianych – 9.360 zł, naprawa ciągów pieszych na terenach zielonych – 6.335,75 zł, inne wydatki poniesione na utrzymanie dróg bądź terenów przydrożnych – 4.306,00 zł.
6.5.4. Wodociągi i kanalizacja
Spółka Wodociągi i Kanalizacja powstała 1 marca 1993 roku z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Rejestracja Spółki nastąpiła 28 lutego
1993 roku. Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Sławno, która posiada 100% udziałów
w Spółce. Kapitał zakładowy w dniu rejestracji wynosił 798.900 zł i dzielił się na 7.989
udziałów po 100 zł każdy. Obecnie kapitał zakładowy wynosi 26.376.900 zł i dzieli się na
263.769 udziałów po 100 zł każdy.
Siedziba Spółki znajduje się przy ulicy Polanowskiej 45C w Sławnie, a obiekty związane
z funkcjami wykonywanymi przez Spółkę zlokalizowane są w kilku odległych od siebie
miejscach na terenie Miasta Sławno i Gminy Sławno. Centralna oczyszczalnia ścieków,
obsługująca Miasto Sławno i Gminę Sławno znajduje się przy ulicy Działkowej, natomiast
przepompownie ścieków funkcjonują w różnych obszarach Miasta; w parku miejskim,
przy placu targowym na ulicy Lipowej, przy siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego, dwie przepompownie znajdują się na ulicy
Morskiej, jedna na ulicy Chełmońskiego, dwie na ulicy Dębowej, jedna na ulicy Basztowej
(przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej).
Od 2001 roku istniejące przepompownie zostały spięte siecią teletechniczną pozwalającą kontrolować prace poszczególnych przepompowni i pomp w nich zamontowanych
na monitorze na stanowisku kierowania Oczyszczalni Ścieków w Sławnie. W 2015 roku
kosztem 38.827,00 zł dokonano wymiany systemu monitoringu przepompowni na terenie Sławna radykalnie go unowocześniając.
Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w Sławnie przy ulicy Koszalińskiej, a rezerwowe ujęcie wody, w chwili obecnej nie eksploatowane, przy ulicy Aleja Zachodnia. Spółka od 1 lipca 2010 roku eksploatuje ujęcia wody zlokalizowane w Sławnie na ulicy Dębowej.
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Zadania Spółki:
1. Wydobywanie, uzdatnianie i dystrybucja wody dla mieszkańców Miasta Sławno oraz
pobliskich miejscowości Gminy Sławno; Kwasowa, Pomiłowa, Warszkowa, Warszkówka, Bobrowiczek, Bobrowic, Rzyszczewa, Rzyszczewka, Boleszewa, Tychowa i Wrześnicy. WiK dostarcza także wodę do Gminy Malechowo, zaopatrując w nią mieszkańców wsi
Kosierzewko i Kosierzewo.
Wydobywanie i uzdatnianie wody odbywa się na Stacji Uzdatniania Wody. Obiekt ten pracuje nieprzerwanie od 1992 roku, a na przełomie 2010 i 2011 roku przeszedł gruntowną
modernizację. Wartość prac wyniosła 4.834.485,24 zł brutto. Wydobywana, z głębokości
od 40 do 60 metrów systemem pomp głębinowych I-go stopnia, woda jest napowietrzana
w specjalnym systemie areatorów sprężonym powietrzem. Następnie kierowana na cztery filtry pospieszne (odżelaziacze), gdzie z wody wytrącają się utlenione związki żelaza.
Tak uzdatniona woda jest ponownie napowietrzana i kierowana na cztery filtry pospieszne (odmanganiacze), gdzie z wody wytrącają się związki manganu i amoniak. W ten sposób oczyszczona woda bez żadnej chemicznej ingerencji jest magazynowana

w dwóch

zbiornikach wody uzdatnionej o łącznej pojemności 6.000 m2. Ze zbiorników tych systemem pomp II -go stopnia woda tłoczona jest do miasta i czterech wsi (Kwasowo, Pomiłowo w Gminie Sławno i Kosierzewko, Kosierzewo w Gminie Malechowo). Ciśnienie robocze pod jakim woda tłoczona jest do miasta wynosi 4,6 atmosfery. Dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania pracą pomp zainstalowanemu w trakcie modernizacji stacji
w 2011 roku, który został unowocześniony w 2018 roku ciśnienie jest stałe przez całą
dobę. Takie ciśnienie zapewnia dostawę wody do wszystkich odbiorców na terenie Miasta Sławno, bez względu na odległość czy wysokość położenia w stosunku do stacji oraz
zmniejsza awaryjność sieci wodociągowej. W zakresie poprawy funkcjonowania systemu wodociągowego Spółka własnymi siłami wykonała modernizację systemu wodociągowego wraz z przyłączami w ulicy Władysława Jagiełły na kwotę 16.682,01zł, ulicy Adama Mickiewicza na kwotę 79.221,92 zł, ulicy Mikołaja Kopernika na kwotę 119.187,73 zł.
W 2018 roku Spółka wybudowała wodociąg Sławno – Bobrowiczki na kwotę 44.770,35 zł,
który pozwala w sytuacji deficytu wody na terenie Gminy Sławno dostarczyć wodę z sys-
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temu Miasta Sławno.
2. Odbiór ścieków zrzucanych z terenu Miasta Sławno oraz pobliskich miejscowości
Gminy Sławno; Wrześnicy, Kwasowa, Bobrowic, Bobrowiczek, Warszkowa, Warszkówka, Rzyszczewa, Tychowa, Warszkówko i Gminy Malechowo; Kosierzewa i Kosierzewka
i odprowadzanie ich systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej na
oczyszczalnię sprowadzanych jest prawie 100% wszystkich ścieków z Miasta. Na oczyszczalni ścieki te w procesach mechaniczno–biologicznych są oczyszczane, a następnie po
oczyszczeniu zrzucane do rzeki Wieprzy. Zrzucane przez odbiorców wody ścieki z terenu
Miasta Sławno są odprowadzane do oczyszczalni mechaniczno–biologiczno-chemicznej w Sławnie. Zdolność przerobowa oczyszczalni wynosi 4.000 m3 ścieków na dobę. W
roku sprawozdawczym przyjęto z terenu Miasta Sławno 402.763,98 m3, a z terenu Gminy
Sławno 116.985,33 m3. W 2018 roku w sumie przyjęto 519.749,31 m3 ścieków. Oczyszczane były również ścieki dowożone do punktu wylewczego przy oczyszczalni. Ich ilość wynosiła około 28,60m3 na dobę. W całym 2018 roku dowieziono do oczyszczalni beczkowozami 5.897,11 m3 ścieków.
Parametry ścieków oczyszczonych zrzucanych do rzeki Wieprzy zawierają mniej zanieczyszczeń niż wielkości zawarte w pozwoleniu wodno-prawnym wydanym dla eksploatacji oczyszczalni. Wytwarzane osady ściekowe wykorzystywane są do uprawy owsa,
który, po wymianie w 2010 roku pieca na oczyszczalni ścieków, jest używany do ogrzewania pomieszczeń i wody dla celów socjalnych, co spowodowało spadek kosztów ogrzewania o ok. 5.000 zł w skali roku.
W 2008 roku na oczyszczalni ścieków zmodernizowano system sterowania dmuchawami poprzez zainstalowanie falowników oraz dwóch tlenomierzy wraz z informatycznym
oprogramowaniem. Wykonano także wymianę orurowania dyfuzorów napowietrzających
ścieki z rur ocynkowanych (daleko posunięte skorodowanie) na rury ze stali kwasoodpornej, a także oczyszczono dyfuzory z osadów. Wszystkie te działania spowodowały spadek zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i poprawiły parametry oczyszczonych ścieków.
3. Konserwacja i modernizacja oraz bieżące utrzymanie sieci wodociągowo-kanalizacyj44
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nej na terenie Miasta Sławno oraz administrowanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną
na terenie wsi Warszkowo, Kwasowo , Pomiłowo, Bobrowiczki, Bobrowice, Rzyszczewo,
Rzyszczewko, Boleszewo, Tychowo, Warszkówko, Wrześnica. Spółka na terenie Miasta
eksploatuje 45.000 m sieci wodociągowej z 1.353 przyłączami wodociągowymi do posesji
oraz 39.450 m sieci kanalizacyjnej z 1.507 przyłączami kanalizacyjnymi,
Większość sieci kanalizacji sanitarnej jest siecią nową wykonaną z PCV. Poważnym problemem jest sieć sanitarna osiedla „Północ”, wykonana z rur kamionkowych pod koniec
lat 80-tych XX wieku. Jakość materiałów użytych do jej wykonania nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania sieci. Najwięcej awarii zdarza się na sieciach, które do roku
2001 były sieciami wewnętrznymi, a mocą ustawy z 2001 roku Spółka została zobowiązana do ich eksploatowania.
4. Świadczenie na rzecz mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw usług odpłatnych, takich jak czyszczenie wewnętrznych sieci wod-kan, wywóz nieczystości płynnych, wykonywanie prac ziemnych koparką, monitoring TV sieci kanalizacyjnych sanitarnych i burzowych, budowa przyłączy wodociągowych metodą bezwykopową, itp.
W ramach prowadzonej działalności usługowej dla ludności i innych jednostek gospodarczych Spółka zajmowała się wykonywaniem nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, odpłatnym montowaniem wodomierzy ogrodowych, naprawą wewnętrznych
instalacji wod.-kan., wywozem nieczystości płynnych, czyszczeniem studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych oraz ciśnieniowym udrażnianiem kanałów i czyszczeniem ciśnieniowym sieci kanalizacyjnej, a także wykonywaniem przyłączy wodociągowych metodą bezwykopową.
Usprzętowienie firmy.
Dla realizacji zadań nałożonych na Spółkę firma posiada na wyposażeniu

następujący

sprzęt i urządzenia:
- kamera TV RTE 150 do inspekcji kanalizacji,
- samochód SW-21 do ciśnieniowego czyszczenia studni i kanalizacji,
- samochód MAN TGM do ciśnieniowego czyszczenia studni i kanalizacji,
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- koparko-spycharkę HSW 5-30,
- minikoparkę z zagęszczarką hydrauliczną, młotem hydraulicznym i kompletem łyżek
/3 sztuki/ wraz z przyczepą pod mini koparkę,
- samochód KIA do przewozu materiałów – 2 szt,
- samochód Volkswagen Transporter R,
- agregat spalinowy z osprzętem jak pompa, młot, itp.,
- agregat do ciśnieniowego czyszczenia kanałów WUKO,
- agregat pompowy dużej wydajności,
- agregat prądotwórczy,
- spalinowa zagęszczarka do gruntu,
- aparat do nawiercania ART. 22 NB,
- agregat myjka -2 sztuki,
- Grundomat „kret” do wykonywania wodociągów metodą bezwykopową,
- przecinarka łańcuchowa do rur ( stal, żeliwo) + agregat,
- zestaw R 650 + spirale do czyszczenia rur,
- komplet szalunków do wykopów,
- ubijak BS 60-Z,
- zagęszczarka DPU 6555(typ ciężki),
- zgrzewarka elektrooporowa,
- przecinarka STIHL,
- napęd przenośny,
- ciągnik rolniczy KUBOTA M 7060,
- ciągnik rolniczy KUBOTA M 135GX,
- przyczepka lekka,
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- zgrzewarka doczołowa,
- Hydro-Test- urządzenie pomiarowe do hydrantów ppoż.
- agregat prądotwórczy Himoinsa na przyczepie – 36 KW,
- wycinarka darni,
- agregat do wietrzenia studni Ramfan UB20
- przyczepa ciężarowa,
- samochód ciężarowy VW T,
- przenośny maszt oświetleniowy – 2 szt,
- cysterny na czystą wodę – 2 szt,
- przyczepy Trans-Trail – 2 szt,
- mobilny system dezynfekcji wodociągów.
W 2018 roku ogólna wielkość nakładów na w/w sprzęt wyniosła 154.148,00 zł.
W czerwcu 2012 roku Spółka dokonała zakupu za 1.412.000,00 zł nowej siedziby przy
ul. Polanowskiej 45C w Sławnie, co radykalnie poprawiło warunki obsługi interesantów,
jak też warunki socjalne, garażowe i warsztatowo-magazynowe pracowników obsługi
sieci wodno-kanalizacyjnej. Aby poprawić warunki funkcjonowania, w 2018 roku na inwestycje i zakupy środków trwałych, Spółka wydała 450.892,01 zł. W ramach tej kwoty wykonano modernizację systemu monitoringu II stopnia Stacji Uzdatniania Wody w
Sławnie, zmodernizowano wodociągi w ulicach Władysława Jagiełły, Adama Mickiewicza
i Mikołaja Kopernika, wybudowano wodociąg Sławno – Bobrowiczki. Zakupiono dwie cysterny na czystą wodę o pojemności 3000 l. każda wraz z przyczepami Trans-Trail oraz
mobilny system dezynfekcji wodociągów.
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Zatrudnienie zgodnie ze schematem organizacyjnym „WiK” Sławno
l.p.

Wydział

Etaty wg schematu
organizacyjnego

Aktualne zatrudnienie

1

Zarząd

1

1

2

Oczyszczalnia ścieków

8,5

9

3

Stacja Uzdatniania Wody

1,5

2

4

Obsługa sieci

13,5

14

5

Księgowość/kadry/kasa

4,5

5

6

Skretariat

1

1

7

Odczytywacz

2 2/3

4

8

Sprzątaczka

1

1

ogółem

33 i 5/6 etatu

37 osób

Na 37 osób zatrudnionych w Spółce 11 zatrudnionych jest na stanowiskach nierobotniczych,

a 26 osób zatrudnionych jest na stanowiskach robotniczych. W 2018 roku jeden

pracownik odszedł na rentę. Na zwolnione stanowisko oraz za pracownika, który odszedł
na emeryturę w 2017 roku zostało zatrudnionych 2 nowych pracowników.
Stosowane ceny za wodę i ścieki.
W 2018 roku Spółka sprzedała odbiorcom wodę w ilości 596.732 m3 oraz odebrała od dostawców ścieki w ilości 519.749 m3, W 2018 roku na terenie Miasta Sławno i Gminy Sławno obowiązywały następujące ceny (netto) za wodę i ścieki:
- za wodę do 1 października 2018 roku:
a) dla wszystkich odbiorców zaopatrywanych z SUW w Sławnie - 3,77 zł za 1 m3 wody,
b) dla odbiorców zaopatrywanych z hydroforni przy ulicy Dębowej w Sławnie oraz z hydroforni w Rzyszczewie, Warszkówku i Wrześnicy - 2,95 zł za 1 m3 wody,
- za wodę od 2 października 2018 roku:
a) dla wszystkich odbiorców zaopatrywanych z SUW w Sławnie - 3,86 zł za 1m3 wody,
b) dla odbiorców zaopatrywanych z hydroforni przy ulicy Dębowej w Sławnie oraz z hy48

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
droforni w Rzyszczewie, Warszkówku i Wrześnicy - 3,02 zł za 1 m3 wody,
- za ścieki do 1 października 2018 roku:
a) z gospodarstw domowych - 6,00 zł za 1 m3 ścieków,
b) od innych dostawców - 8,48 zł za 1 m3 ścieków,
- za ścieki od 2 października 2018 roku:
a) z gospodarstw domowych - 6,14 zł za 1 m3 ścieków,
b) od innych dostawców - 8,68 zł za 1m3 ścieków.
Ceny te nie pokrywały kosztów ponoszonych przez Spółkę przy produkcji i dystrybucji
wody oraz oczyszczania ścieków, czego skutkiem była strata na działalności podstawowej w kwocie 260.298,01 zł.
Jak z powyższego wynika, zysk netto w wysokości 265.031,22 zł za 2018 rok Spółka osiągnęła tylko dzięki pozostałym przychodom operacyjnym.
Niewątpliwie negatywny wpływ na ujemny wynik finansowy Spółki na działalności podstawowej (sprzedaż wody i odbiór ścieków) miał fakt, że na skutek uchwalenia nowego prawa wodnego i powołania nowej instytucji regulatora, rażąco wydłużył się czas zatwierdzania nowej taryfy. Pierwszy wniosek taryfowy został złożony przez Spółkę 12 marca 2018 roku, a taryfa ustalona na 3 lata weszła w życie dopiero 2 października 2018 roku,
tj. po 204 dniach.
6.5.5. Ciepłownictwo
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Sławnie powstało 23 lutego 1993 roku z przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Rejestracja Spółki nastąpiła 23 lutego 1993 roku. Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Sławno,
która posiada 100% udziałów. Kapitał zakładowy w dniu rejestracji wynosił 490.000,00
zł i dzielił się na 4.900 udziałów po 100,00 zł każdy. Obecnie kapitał zakładowy wynosi
698.600,00 zł i dzieli się na 6.986 udziałów po 100,00 zł każdy.

49

Raport o stanie gminy Miasto Sławno

Stan zatrudnienia w MPEC na 31 grudnia 2018 roku
l.p.

Wydziały

Aktualne
zatrudnienie

1

Zarząd

1

2

Księgowość

2

3

Służba pracownicza

1

4

Stanowisko ds. sprawozdawczości

1

5

Zakład sieci cieplnych

2

6

Kotłownia rejonowa

9

7

Dział techniczny

2

ogółem

18

Na 18 osób zatrudnionych, w tym jednej na podstawie umowy o świadczenie usług,
w Spółce 7 osób zajmuje stanowiska nierobotnicze, a 11 robotnicze.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Sławnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji przesyłania i dystrybucji energii cieplnej na terenie Miasta Sławno. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Rapackiego 19 A w Sławnie. Obiekty związane z działalnością są usytuowane na terenie całego miasta.
W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
- kotłownia rejonowa o mocy 13,3 MW zlokalizowana przy ulicy Witosa 11,
- trzy kotłownie lokalne o mocy 340 kW, w tym kotłownie na gaz ziemny i olej opałowy
zlokalizowane przy ulicach: Polanowskiej, Grunwaldzkiej i Koszalińskiej,
Kotłownie lokalne systematycznie poddawane są przeglądom oraz niezbędnym pracom konserwacyjno- serwisowym. Łączna moc zainstalowana w kotłowniach wynosi 13,6
MW.
Przedsiębiorstwo eksploatuje 20 wymiennikowni o łącznej mocy zainstalowanej 20,8
MW, tj.:
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- 10 wymiennikowni w zasobach mieszkaniowych o mocy 5,3 MW,
- 10 wymiennikowni w byłych kotłowniach o mocy 15,5 MW.
MPEC obsługuje 93 węzły cieplne oraz sieci cieplne o następujących długościach:
- sieci cieplne wysokoparametrowe o długości – 3.073 mb,
- sieci cieplne niskoparametrowe o długości – 4.745 mb.

Wykaz najważniejszych remontów i modernizacji mających wpływ na aktualny stan ciepłownictwa w mieście:
-

2009 rok - Spółka wybudowała sieć ciepłowniczą o długości 230 mb., średnice od

Ø 20 do Ø 80 wykonaną w technologii rur preizolowanych. Sieć ciepłownicza łączy budynki przy ulicy Gdańskiej 13, 15, 17 oraz sklep PSS Społem i ulicę Mieszka I nr 12, 13 nakłady: 63.096,45 zł,
-

2010 rok - Spółka wybudowała sieć ciepłowniczą o długości 303 mb., średnice od

Ø 32 do Ø 125, w technologii rur preizolowanych. Sieć ciepłownicza łączy budynki przy
ulicy Jana Matejki nr 5, 6, 23, 25, ulicy Adama Mickiewicza 3 oraz ulicy Powstańców
Warszawskich 2 – nakłady: 111.223,13 zł,
-

2011 rok - wykonano montaż kompensacji sieci oraz zaworów odcinających

2x150/250 na odcinku sieci wysokich parametrów przy ulicy Sempołowskiej W4 – nakłady: 25.306,43 zł. Wybudowano również przyłącze ciepłownicze do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Gdańskiej 1 o długości 33 mb., średnica od Ø 32/125 – nakłady: 6.830,43 zł,
-

2012 rok - przedsiębiorstwo pozyskało i włączyło do sieci ciepłowniczej: Wspól-

notę Mieszkaniową Nieruchomości przy ulicy I Pułku Ułanów 18 , budynek mieszkalny
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże” przy ulicy Kościuszki 7. Nakłady: 8.778,97 zł,
-

2013 rok - Spółka wymieniła odcinek sieci niskich parametrów C.O. przy ulicy

Basztowej – odcinek od wymiennikowni W-7 do komory K-8 o długości 2 x 93,0 m,
-

2015 rok - Spółka wymieniła odcinek sieci C.O. przy ulicy Basztowej od komory

K-8 do sieci napowietrznej ulicy Jana Matejki dł. 2 x 80,0 m. Nakłady: 29.912,60 zł,
-

2016 rok - Spółka wymieniła sieć niskich parametrów C.O. od ulicy Mikołaja Ko-

pernika do ulicy Armii Krajowej 2 x ø 125/225 – 202 m oraz dokonała wymiany przyłą-
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czy C.O. do budynków przy ulicy Armii Krajowej 18A i 18B 2 x ø 65/125 – 90 m. Nakłady:
68.988,96 zł,
-

2017 rok - Spółka wymieniła odcinek sieci wysokich parametrów od zawo-

ru przy rzece Moszczenicy do ulicy Adama Mickiewicza 2 x ø 168/250 – 82 m. Nakłady:
26.487,25 zł.
Łączna długość sieci cieplnych w Mieście Sławno na koniec 2018 roku wynosi 7.818 mb,
w tym sieci w technologii rur preizolowanych stanowią około 81,6%.

Struktura paliw wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej:
Lp.

Rodzaj

Ilość w %

1

Miał węglowy

97,5

2

Gaz ziemny

2

3

Olej opałowy

0,5

W 2018 roku Spółka wymieniła odcinek sieci kanałowej niskoparametrowej przy ulicach
Jedności Narodowej i Powstańców Warszawskich w zakresie średnic: od ø 50 do ø 80 –
łączna długość 202 m. Nakłady związane z wymianą sieci wyniosły 57.299,34 zł.
Realizując Plan modernizacji, rozwoju i ochrony środowiska na lata 2018-2020, przedsiębiorstwo dokonało zmiany sposobu zasilania w ciepło budynków przy ulicy Mieszka I
11 i 12 oraz ulicy Gdańskiej 11, 13, 15 i 17 poprzez zakup i montaż kompaktowych węzłów
cieplnych. Przeprowadzone prace oprócz ograniczenia strat ciepła na przesyle, umożliwiają dostawy c.w.u. do w/w budynków. W każdym z obiektów Spółka wykonała we własnym zakresie instalacje teleinformatyczne umożliwiające nadzór parametrów i kontrolę zainstalowanych urządzeń.
Efektem przeprowadzonych prac jest również uruchomienie dostaw c.w.u. do budynku
przy ulicy Mieszka I 12. Dodatkowo Spółka zakupiła kompaktowy węzeł cieplny dla budynku przy ulicy Racibora 5, którego montaż, w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Wybrzeże”, zostanie przeprowadzony po zakończeniu sezonu grzewczego
2018/2019.
Łączne nakłady związane z realizacją Planu modernizacji, rozwoju i ochrony środowiska na
lata 2018-2020 wyniosły 187.812,91 zł. W 2018 roku łączne nakłady na remonty wyniosły
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174.732,15 zł.
Usprzętowienie firmy.
Firma posiada na wyposażeniu:
- ładowarkę JCB-409 WLS,
- samochód Renault Trafic.
Produkcja i sprzedaż.
Sprzedaż energii cieplnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
wyniosła 3.745.316,31 zł, w stosunku do sprzedaży w 2017 roku - 3.638.055,34, co stanowi 102,95 %.
W 2018 roku zysk netto Spółki z działalności gospodarczej wyniósł 367.889,42 zł, w tym
pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły 120.329,36 zł.
Produkcja ogółem:

57.496 GJ

w tym:
- KR – 1

55.999 GJ

- Kotłownie Lokalne

1.497 GJ

Sprzedaż ciepła ogółem:

49.951 GJ

w tym:
- KR – 1

48.454 GJ

- Kotłownie Lokalne

1.497 GJ

Lp.

Sprawność

w%

1

Kotłownia Rejonowa

78%

2

System sieci

86%

3

Kotłownie Lokalne

88%

Stosowane ceny.
W 2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. stosowało XIII
Taryfę dla ciepła. Grupa taryfowa A – stosowana od 1stycznia do 31 grudnia 2018 roku
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
Netto

1

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

2

Cena ciepła

zł/GJ

35,10

3

Cena nośnika ciepła

zł/m³

17,22

4

Stawka opłaty za usługi przesyłowe

5

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

rata-zł/MW/m-c

100.546,41
8.378,87

zł/MW/rok

39.259,97

rata-zł/MW/m-c

3.271,66

zł/GJ

15,48
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Grupa taryfowa B – stosowana od 1stycznia do 31 grudnia 2018 roku
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki opłat
Netto

1

Stawka opłaty miesięcznej

zł/MW/mc

16.556,20

za zamówioną moc cieplną
2

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

96,90

GRUPA TARYFOWA C -STOSOWANA OD 01-01-2018 DO 31-12-2018
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki opłat
Netto

1

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

2

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/mc
zł/GJ

11.676,15
61,23

Wniosek o zatwierdzenie XIV Taryfy dla ciepła został złożony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dnia 18 września 2018 roku. XIV Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 31 grudnia 2018 roku na okres
od 18 stycznia 2019 roku do 17 stycznia 2020 roku.
Nagrody i wyróżnienia uzyskane w 2018 roku:
- 23 marca 2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie zostało wyróżnione przez Instytut Europejskiego Biznesu, na podstawie
danych z Krajowego Rejestru Sądowego, w XII edycji Konkursu Gepard Biznesu 2017, za
dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej,
- 23 marca 2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Sławnie uzyskało Certyfikat „Mocna Firma Godna Zaufania”,
- 2 lipca 2018 roku Bisnode Polska Sp. z o.o., międzynarodowa wywiadownia gospodarcza, oceniająca wiarygodność i stabilność firm, na podstawie analizy sprawozdań i danych finansowych, przyznała Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Sławnie Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2017,
- w grudniu 2018 roku Spółka została wyróżniona w 19 edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm, organizowanego przez Dziennik „Puls Biznesu”, uzyskując tytuł „Gazele Biznesu 2018”.
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6.5.6. Mieszkalnictwo
W 2018 roku gospodarka mieszkaniowa na terenie Miasta Sławno realizowana była
w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/106/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 26 stycznia 2016
roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Sławno w latach 2016 – 2020.
Wieloletni Program zawiera prognozy dotyczące wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, zasady polityki czynszowej, sposób i zasady zarządzania lokalami, źródła finansowania gospodarki
mieszkaniowej. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sławno określa Uchwała Nr XXXII/295/2002 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia
22 marca 2002 roku.
Zasobami mieszkaniowymi, na podstawie zawartej 2 stycznia 2017 roku Umowy o zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi, zarządzało Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. w Sławnie. Budynkami wspólnot z udziałem Gminy Miasto Sławno administruje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wybrzeże” w Sławnie. W budynkach stanowiących w 100% własność gminy, Miasto samo decyduje o potrzebach remontowych i inwestycyjnych zasobu mieszkaniowego.
Natomiast o potrzebach remontowych i wnoszonych na ich poczet zaliczek w przypadku lokali położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - decydują wszyscy właściciele lokali.
Mieszkaniowy zasób gminy na dzień 31 stycznia 2018 roku stanowiły - 228 lokale komunalne, w tym: 56 lokali usytuowanych w 13 budynkach stanowiących w 100 % własność
gminy oraz 172 lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (105 budynków).
Na strukturę wydatków wynikających z zawartej umowy o zarządzane i administrowanie
lokalami składają się koszty ponoszone na:
- energię elektryczną w pomieszczeniach wspólnych,
- ubezpieczenie budynków,
- usługi kominiarskie,
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- remonty
- konserwacje i bieżące naprawy,
- inne koszty (eksmisje) ,
- koszty sądowe i egzekucyjne,
- inwestycje,
- koszty związane z rocznym przeglądem budynków i instalacji gazowej.
Do źródeł finansowanie gospodarki lokalowej należą:
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i dzierżawy składników majątkowych
Miasta,
- wpływy z najmu lokali użytkowych,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.
6.5.7. Cmentarz
Zgodnie z Umową - Zleceniem z dnia 9 stycznia 1995 roku administratorem Cmentarza Komunalnego z ramienia gminy Miasto Sławno jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie. Spółka odpowiedzialna jest
za utrzymanie porządku i czystości, dbanie o zieleń oraz za pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Koszt utrzymania cmentarza w roku 2018 wyniósł
332. 340,72 zł.

6.6. Środowisko

6.6.1. Walory przyrodnicze
Walory przyrodnicze Miasta Sławno zostały określone w opracowanym w 2003 roku Studium Krajobrazu Kulturowego Miasta Sławno oraz w Waloryzacji Przyrodniczej Miasta
Sławno z 2004 roku.
Gmina Miejska Sławno jest miejscem bogatym w tereny zieleni. Miasto jest również corocznie ukwiecane roślinami rabatowymi, w szczególności:
- plac księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego,
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- rabaty przy ulicach Jedności Narodowej, Wojska Polskiego oraz skwery przy Gimnazjum Miejskim.
Tereny zieleni miejskiej zajmują powierzchnie 26,9 ha.
Corocznie wykonywane są prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, polegające na dokonywaniu nasadzeń kwiatów w donicach i gazonach, dokonywaniu nasadzeń krzewów i kwiatów na klombach i rabatach, pielęgnacji żywopłotów, utrzymywanie
ławek i koszy parkowych w estetycznym wyglądzie. Koszt utrzymania terenów zielonych
w Sławnie w 2018 roku wyniósł 367.729,00 zł.
Na terenie Miasta Sławno znajdują się stawy miejskie składające się z czterech przepływowych zbiorników o łącznej powierzchni 2,509 ha. W 2017 roku ze zbiornika nr 4 o powierzchni 0,315 ha utworzono plażę miejską.
Wydawanie decyzji środowiskowych.
W 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Sławnie prowadzone były 3 postępowania określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Zakończone były wydanymi decyzjami:
- GP 6220.1.2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z wiatą na dystrybutory, pawilonem administracyjno - handlowym
i myjnią w Sławnie na terenie działki nr 734 przy ulicy Polanowskiej w obrębie 0003 Miasta Sławno,
- GP 6220.4.2018 z dnia 19.07.2018 roku dla przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu zbierania odpadów (złomu) na terenie działki nr 91/11 przy ulicy Koszalińskiej w obrębie 0003 Miasta Sławno,
- GP 6220.6.2018 z dnia 08.11.2018 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
parkingu wraz z dojściami i drogami manewrowymi oraz odwodnieniem, w związku z realizacją zadania „Budowa Parku Handlowego przy ulicy Polanowskiej nr 16 w Sławnie” na
terenie działki nr 113/7 przy ulicy Polanowskiej w obrębie 0003 Miasta Sławno.

57

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
6.6.2. Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo łowieckie
W 2018 roku nastąpiła nowelizacja ustawy „Prawo łowieckie”. Zmiany wprowadzone w zakresie podlegającym ustawie wprowadziły szereg nowych obowiązków organów gminy związanych z szacowaniem szkód wywołanych przez zwierzęta. Działalność
ta związana jest z występowaniem szkód na terenach ustalonych jako obwody łowieckie.
Zgodnie z ustawą, granice obwodów łowieckich ustalone zostały przez Urząd Marszałkowski. Część Miasta Sławno (wykorzystywana rolniczo) została włączona do tych obwodów i podlega pod działanie ww. ustawy. Wnioski o ustalenie odszkodowań związane
z funkcjonowaniem zwierzyny łownej (przede wszystkim dziki), które wpływały do tutejszego Urzędu nie podlegały merytorycznie tutejszemu organowi wykonawczemu gminy
(szkody występujące poza obwodami łowieckimi), w związku z czym były przesyłane wg.
kompetencji do innych organów, a co za tym idzie nie było potrzeby powoływania specjalnej komisji w celu szacowania tych szkód.
6.6.3. Program opieki nad zwierzętami
Zasady opieki nad zwierzętami zostały określone w Uchwale Nr LI/287/2018 Rady
Miejskiej w Sławnie z dnia 30 marca 2018 roku. Rada Miejska po uzyskaniu pozytywnej
opinii od Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz organizacji społecznych, działających na
terenie gminy, co roku uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje on swoim zakresem realizację takich
zadań jak:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodar58
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skich,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Miasto Sławno, realizując powyższe zadania, w 2018 roku na Program Ochrony Zwierząt
wydatkowało kwotę 26.521,00 zł.
6.6.4. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sławno opracowany został 2016 roku. Obowiązek opracowania Programu wynikał z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten pozwala Miastu na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dotyczących ograniczania niskiej emisji, czy też na podejmowanie działań zmierzających do poprawy czystości powietrza na terenie Miasta poprzez między innymi:
- termomodernizacje budynków,
- wymianę pieców,
- usuwanie azbestu,
-remonty dróg.
Zasady usuwania azbestu zostały określone w Uchwale Nr XXVI/162/2009 Rady Miejskiej
w Sławnie z dnia 10 listopada 2009 roku. W 2018 roku usunięto i zutylizowano 2.576 m2
azbestu. Wartość wykonanych prac wyniosła 19.299,84 zł.
6.6.5. Program ochrony środowiska
Program Ochrony Środowiska został określony w Uchwale Nr XIV/70/2015 Rady Miejskiej
w Sławnie z dnia 29 października 2015 roku. Opracowano Program Ochrony Środowiska
dla Miasta Sławno na lata 2015 – 2018, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021.
Przedłożony programu jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony
środowiska na terenie Miasta Sławna. Zawiera on między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w Mieście, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Ponadto wspomaga dążenie do uzyskania w Mieście sukcesywnego ograniczenia degrada-
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cji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami
środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony.
6.6.6. Gospodarka odpadami
Miasto Sławno w roku 2018 poniosło koszty całkowite związane z gospodarką odpadami
w wysokości 1.794.606,74 zł, wobec wpływów w wysokości 1.715.838,40 zł. Wobec powyższego gmina Miasto Sławno pokryła różnicę w wysokości 78.768,34 zł ze środków własnych.Zgodnie z art. 6. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną tego systemu,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Koszty i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2018

Rok

Wpływy

Wydatki

Strata

Strata w %

2018

1.715.838,40

1.794.606,74

78.768,34

4,6%

Zagospodarowanie odpadów - koszt tego zadania zależy od ilości odpadów przekazanych
do RIPOK

w Gwiazdowie oraz rodzaju odpadu przekazywanego do instalacji, ponieważ

każdy odpad ma inna cenę za Mg. Przeważający udział w kosztach systemu w 2018 roku
stanowiły koszty zagospodarowania odpadów (51,4%).

60

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
Wzrost kosztów poniesionych na zagospodarowanie odpadów w latach 2015 - 2018
2015 rok

2016 rok

2017rok

2018 rok

777.963,00 zł

769.891,10 zł

877.221,80 zł

921.393,70 zł

-1,04%

13,94%

5,04%

Wzrost w latach od 2015 do 2018

18,44%

Średnioroczny wzrost w latach 2015-2018

6,15%

Na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych wpływa zarówna rosnąca ilość odbieranych odpadów od mieszkańców jak i wzrost ceny za zagospodarowanie odpadów. Od mieszkańców Miasta Sławno ogółem odebrano 3.736,38 Mg odpadów,
w tym; zmieszanych odpadów komunalnych 2.741,13 Mg, odpadów ulegających biodegradacji 546,540 Mg, odpadów budowlanych 271,85Mg, odpadów wielkogabarytowych
100,69 Mg. Podstawowym i najliczniej przekazywanym odpadem są niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01.
Ilość w Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w latach 2015-2018
oraz wzrost ich masy w latach 2015-2018.
2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2.484,34 Mg

2.681,14 Mg

2.693,10 Mg

2.741,13 Mg

7,92%

0,45%

1,78%

Wzrost w latach od 2015 do 2018

10,34%

Średnioroczny wzrost w latach 2015-2018

3,45%

Odbiór odpadów - koszt tego zadania jest stały i wynika z umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2018, tak jak w latach 2015 - 2017
koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców wynosiły 759.600,00 zł rocznie
(63.300,00 miesięcznie).
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6.6.7. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie świadczy usługi użyteczności publicznej, wykonuje zadania na rzecz Miasta Sławno,
mieszkańców miasta i przyległych gmin. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej (akt notarialny Repertorium „A” numer 1349/1993 z dnia 22.01.1993 r.)
w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została zarejestrowana 23 lutego 1993 roku przez Sąd Rejonowy w Słupsku pod numerem RHB 937/93. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w Sądzie Rejonowym w Koszalinie – IX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 kwietnia 2002 roku pod numerem KRS
0000104535.
Na dzień powstania kapitał zakładowy Spółki wynosił 264.400,00 zł i dzielił się na 2 644
udziały po 100,00 zł każdy. Wszystkie udziały objęte zostały przez jednego Wspólnika –
Gminę Miejską Sławno.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 851.400,00 zł i dzielił się
na 8514 udziałów, każdy o wartości po 100,00 zł.
Udziałowcami Spółki są:
-

gmina Miasto Sławno - 8.511 udziałów,

-

Gmina Sławno – 1 udział,

-

gmina Miasto Darłowo – 1 udział,

-

Gmina Darłowo - 1 udział.

Przedmiotem działalności Spółki są:
-

usługi związane z gospodarką odpadami,

-

usługi związane z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zielonych,

-

usługi związane z oczyszczaniem dróg, ulic, placów,

-

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
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-

sprzątanie i oczyszczanie obiektów,

-

usługi pogrzebowe i działalność pokrewna,

-

usługi transportowe i wynajem sprzętu,

-

usługi konserwacyjno-remontowe.
Stan zatrudnienia w MPGKiM w 2018 roku

Wyszczególnienie

Zatrudnienie ogółem

Stan zatrudnienia w

Zatrudnienie

2018 r

przeciętne

początek

koniec

roku

roku

62

2017

2018

67

61

63

45

48

44

46

17

19

17

17

w tym:
- stanowiska robotnicze
- stanowiska kierownicze i administracyjnobiurowe

W 2018 roku przeciętne średnioroczne zatrudnienie ogółem zwiększyło się o 2 osoby
w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w 2017 roku, co stanowi wzrost o 3,3 %. Wzrost
zatrudnienia wystąpił w Zakładzie Gospodarki Odpadami i wynikał z potrzeby zatrudnienia pracowników do obsługi RIPOK w Gwiazdowie. Spółka przez cały okres sprawozdawczy prowadziła nabór na stanowiskach sortowaczy odpadów z uwagi na dużą rotację pracowników. Do pracy w ZGO w trakcie 2018 roku zgłosiło się 26 nowych pracowników, z czego 9 osób zrezygnowało w trakcie pierwszego miesiąca pracy, 8 osób odeszło
przed upływem okresu próbnego. Konieczność większego zatrudnienia w RIPOK-u wiązała się z wprowadzeniem stopniowo od maja 2018 r pracy na dwie zmiany na linii sortowania odpadów. Uzyskanie optymalnego zatrudnienia, gwarantującego realizację zawartych umów, było trudne z powodu braku stabilności kadry. Okresowe braki kadrowe uzupełniane były poprzez przesunięcia pracowników z innych grup, takich jak: kierowcy, ładowacze, mechanicy, pracownicy ZUK-u.
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Zakład Gospodarki Odpadami.
ZGO wykonywał w 2018 roku działalność w zakresie:
-

odbioru i transportu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz pod-

miotów gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu sławieńskiego: w Mieście
Sławno, Gminie Sławno, Gminie Darłowo, Gminie Postomino, Gminie Malechowo,
-

zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania

Odpadów Komunalnych w Gwiazdowie poprzez: sortowanie odpadów na linii sortowniczej, przygotowanie wysortowanych odpadów do sprzedaży do ponownego użycia i do
recyklingu, kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, składowanie odpadów
w kwaterze składowiska,
-

wywozu nieczystości płynnych,

-

usług transportowo-sprzętowych.

Odbiór odpadów i ich zagospodarowanie.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów jest podstawową działalnością zakładu, przynosząca największe przychody i angażującą największe zatrudnienie, ilość i rodzaj sprzętu.

Struktura odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych w Mieście Sławno w tonach
w podziale na grupy klientów
Wyszczególnienie
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2018
Mg

Podmioty gospodarcze

1 031,76

Gospodarstwa domowe

2 741,13

Razem

3 772,89
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W 2018 roku Spółka dokonywała odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych z terenu Miasta Sławno w oparciu o zawartą dnia 30 grudnia 2016 roku, na okres
24 miesięcy, umowę z Miastem, obowiązującą do dnia 31 grudnia 2018 roku. Warunki realizacji umowy wynikały z ustalonych przez Miasto w dokumentach przetargowych
(SIWZ) wymaganych zadań i obowiązków w zakresie odbioru i transportu odpadów.
Zakład Gospodarki Odpadami na terenie Miasta Sławno prowadził selektywny odbiór odpadów takich jak: opakowania szklane, tworzywa sztuczne, papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Wyszczególnienie

2018

Opakowania szklane

83,07

Tworzywa sztuczne

47,98

Opakowania z papieru i tektury

97,18

Odpady ulegające biodegradacji

515,13

Odpady wielkogabarytowe

54,80

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

4,59

Razem odpady segregowane u źródła

802,75

Odpady wysortowane na linii sortowniczej z niesegregowanych odpadów komunalnych
w tonach z terenu Miasta Sławno
Rodzaj odpadów
Opakowania z papieru i tektury

Kod odpadu

2018

150101

132,78

150102

69,81

150107

62,50

Opakowania z metali

150104

28,47

Opakowania wielomateriałowe

150105

5,98

Opakowania za szkła
Opakowania z tworzyw sztucznych

Razem wysortowane odpady

299,55
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zorganizowany i wyodrębniony w 2016 roku przy ul. Polanowskiej (siedziba Spółki) Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest miejscem, do którego mieszkańcy Miasta mogą przywozić i nieodpłatnie zostawiać posegregowane odpady takie jak: odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, tworzywa sztuczne, papier i tektura, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, szkło, odpady zielone.
Odpady przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Rodzaj odpadów

2018

Odpady z betonu i gruzu

167,23

Zmieszane odpady z budowy i remontów

84,68

Odpady wielkogabarytowe

70,89

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

8,42

Opakowania z papieru i tektury

1,79

Szkło budowlane

4,84

Odpadowa papa

14,08

Zużyte opony

6,36

Odpady ulegające biodegradacji

31,41

Tworzywa sztuczne budowlane

1,02

Razem

393,98

Wywóz odpadów płynnych.
Wielkość usług wywóz odpadów płynnych wykonywana jest w bardzo niewielkim zakresie, głównie z powodu braku nowoczesnego specjalistycznego sprzętu.
Zbierane nieczystości płynne są przekazywane do spółki WiK do punktu zlewnego przy
oczyszczalni ścieków.
Usługi transportowe i sprzętowe.
Środki transportowe ZGO są wykorzystywane przede wszystkim jako transport pomocni66
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czy do obsługi poszczególnych rodzajów działalności. W 2018 roku 99,0 % usług transportowych była wykonana na rzecz wewnętrznych potrzeb Spółki (obsługa odbioru odpadów i RIPOK-u, oczyszczanie ulic, utrzymanie zieleni). Świadczone są również drobne usługi nielicznym podmiotom i osobom prywatnym: usługi najmu podnośnika, najem
pojazdów ciężarowych i ciągnika.
Zakład Urządzeń Komunalnych.
Zakład Urządzeń Komunalnych w roku 2018, w ramach powierzonych przez Burmistrza
Miasta Sławno Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku zadań, wykonywał
na rzecz Miasta Sławno usługi w zakresie: utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych
Miasta, zimowego i letniego utrzymania czystości ulic, placów i chodników, opróżnianie
koszy ulicznych i wywóz śmieci.
Wykonywane na rzecz Miasta usługi stanowią ok 90,0 % wartości usług świadczonych
przez ZUK. Pozostałe 10,0 % to usługi oczyszczania dróg wojewódzkich, powiatowych
znajdujących się w Mieście oraz oczyszczenie chodników wykonywane na zlecenie podmiotów gospodarczych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz w małym zakresie na rzecz osób
fizycznych.
W roku 2018 wykonywane były usługi letniego utrzymania dróg i chodników będących
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, a znajdujących się w Sławnie.
W roku 2018 ZUK wykonywał także drobne usługi konserwacyjno-remontowe na potrzeby administrowanych komunalnych lokali mieszkaniowych.
Usługi administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi.
Usługi zarządzania i administrowania mieszkaniowym zasobem komunalnym Miasta
(lokale w budynkach będących własnością miasta oraz lokale komunalne we wspólnotach) bezpośrednio wykonywane były przez 3 pracowników, którzy organizacyjnie podporządkowani są kierownikowi Zakładu Urządzeń Komunalnych.
Zadania w powyższym zakresie wykonywane były na podstawie zawartej umowy z Miastem Sławno 2 stycznia 2017 roku, obowiązującej do 31 grudnia 2018 roku.
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Mieszkaniowy zasób Miasta Sławno, administrowany przez Spółkę
Lokale w budynkach

Ilość budynków (szt.)
01.01.2018

Własność 100% miasta

31.12.2018

Ilość lokali mieszkalnych
(szt.)

Powierzchnia lokali w m²

01.01.2018

01.01.2018

31.12.2018

31.12.2018

13

13

56

56

2 415,40

2 28,06

105

105

197

181

8 084,12

7 505,46

x

x

253

237

10 499,69

9 933,52

Nieruchomości
wspólnot
mieszkaniowych
Razem

Na dzień bilansowy stan administrowanych zasobów komunalnych zmniejszył się ogółem o 16 lokali. Zmniejszenie ilości administrowanych lokali wynikało z faktu sprzedaży
przez właściciela (Miasto Sławno) tych lokali dotychczasowym najemcom. Tym samym
powierzchnia administrowanych lokali zmniejszyła się o 9,5 % .
Usługi administrowania Cmentarzem Komunalnym.
W roku 2018 usługi związane z administrowaniem Cmentarzem Komunalnym wykonywane były przez dwie zatrudnione osoby (1 pracownik administracyjno-biurowy
i 1 robotnik), organizacyjnie podporządkowane kierownikowi Zakładu Urządzeń Komunalnych.
Przyjęte rozwiązanie organizacyjne pozwoliło na efektywniejsze wykorzystanie czasu
pracy zatrudnionych pracowników. Pracownik na stanowisku robotniczym ok. 50% czasu
pracuje przy usługach pielęgnacji zieleni oraz sprzątaniu ulic.
Opłaty za korzystanie z cmentarza utrzymywane są na niezmienionym poziomie od
1 marca 2011 roku.
W 2018 roku poza bieżącym administrowaniem i utrzymaniem w czystości i sprawności
urządzeń i obiektów cmentarnych, wykonane zostały następujące prace:
-

utwardzenie tłuczniem alejek cmentarnych,

-

wycinka drzew, przycinki gałęzi drzew, usuwanie karp, koszenie trawników,

-

naprawy i konserwacje ujęć wody,

-

częściowe malowanie murków ogrodzeniowych przy wejściach na teren cmentarza,

-

czyszczenie płyty Grobu Nieznanego Żołnierza, a także odnowienie płyt nagrobków
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żołnierskich,
-

renowacje ławek w kaplicy cmentarnej.

Utrzymanie Cmentarza Komunalnego wymaga ponoszenia nakładów finansowych związanych z budową i remontem nawierzchni alejek, remontem ogrodzenia, wykonaniem
oświetlenia, wycinką drzew w kwaterach starego cmentarza celem pozyskania dodatkowych miejsc pochówku. Przychody z opłat rokrocznie nie pokrywają bieżących kosztów
utrzymania cmentarza.
Ilość pochówków na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie w latach 2011 - 2018
Ilość pochówków

Udział %

ROK

ogółem

W tym mieszkańcy
Sławna

2011

240

155

64,6

2012

213

114

53,4

2013

235

146

62,1

2014

201

110

54,7

2015

245

147

60,0

2016

229

139

60,7

2017

212

139

65,6

2018

220

166

75,5

mieszkańców Sławna w
pochówkach ogółem

Na przestrzeni minionych lat dokonywana na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie ilość
pochówków rocznie jest wielkością w miarę stabilną.
Wnioski końcowe.
Miniony rok 2018 był okresem, w którym sytuacja finansowa Spółki była trudna. Rosnące wymagania formalno-prawne w zakresie gospodarowania odpadami wiążą się z koniecznością ponoszenia coraz większych nakładów na bieżącą działalność operacyjną, jak
i inwestycje.
Majątek Spółki powiększył się o następujące przedsięwzięcia:
- zakup belownicy pionowej do prasowania i pakowania odpadów na kwotę 99.312,62 zł,
- zakup karczownika do usuwania karpin drzew na kwotę 27.800,00 zł,
- zakup kamery wraz z siecią radiową zainstalowaną na składowisku odpadów w Gwiazdowie na kwotę 4.698,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego na kwotę 4.064,23 zł,
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- zakup sprzętu wykorzystywanego na potrzeby usług ZUK (rozsiewacz, wykaszarka spalinowa, piła) na łączną kwotę 7.079,68 zł,
- nakłady na przyszłe inwestycje, związane z rozbudową i modernizacją składowiska
w Gwiazdowie oraz budową instalacji fotowoltaicznej, na kwotę 10.519,00 zł.
Spółka w 2018 roku przystąpiła do realizacji dwóch znaczących projektów inwestycyjnych, współfinansowanych przez Unię Europejską. Realizowane projekty są komplementarne z realizowanymi już projektami i w naturalny sposób je uzupełniają.
W 2018 roku Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości nakładów netto 85% na realizację projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM
Sp. z o. o. w Sławnie w ramach działania 2.10. Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych. Informacja o pozytywnej ocenie trafiła do Spółki w marcu 2018 roku. Wartość
dofinansowania tej inwestycji to kwota 175.950,00 zł, a całkowita wartość inwestycji to
254.610,00 zł, z czego 207.000,00 zł jest to cześć kwalifikowalna.
Kolejną inwestycją, na którą Spółka otrzymała dofinansowanie to projekt budowy hali,
rozbudowy placu kompostowego, zakup rozdrabniacza – inwestycje te, są składowymi
projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie, na które Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości nakładów netto 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie
3.7. Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi. Całkowite wydatki brutto projektu wynoszą 5.173.963,90 zł, z czego wartość dofinansowania to 3.575.504,88 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to 4.206 476,34 zł.
Do ważnych zadań, które muszą być realizowane przez Spółkę w najbliższym czasie należą:
- kontynuacja prac związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gwiazdowie,
- sukcesywna wymiana środków transportowych do odbioru odpadów,
- realizacja zadań związanych z rekultywacją terenów, które pozostaną po eksploatacji
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kwater na składowisku odpadów,
- zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych,
- ciągła intensyfikacja działań mająca na celu zapewnienie skuteczności windykacji należności.

6.7. Gospodarka
6.7.1. Wskaźnik bezrobocia w Sławnie
Liczba osób bezrobotnych w Mieście Sławno w grudniu 2018 roku

wynosiła łącznie

515 osób, w tym 264 kobiety. Wskaźnik bezrobocia, stanowiący procentowy udział liczby bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym w Sławnie na koniec 2018
roku wyniósł 7%. Największe bezrobocie w roku 2018 występowało wśród osób w wieku
35-44 lat. Struktura wiekowa bezrobotnych została przedstawiona poniżej.

W Mieście Sławno wyraźny odsetek bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Najmniej jest bezrobotnych z wykształceniem wyższym i zasadniczym zawodowym. Obrazuje to poniższa tabela.
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Struktura i bilans bezrobotnych na koniec roku 2018.
Bezrobotni zarejestrowani
Wyszczególnienie

ogółem

w tym z prawem
do zasiłku

razem

kobiety

razem

kobiety

Ogółem ( 02+04) w tym:

01

515

264

92

60

poprzednio pracujące

02

458

226

92

60

w tym zwolnione z przyczyn

03

16

11

8

7

04

57

38

0

0

dotyczących zakładu pracy
dotychczas niepracujące

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
osoby będące w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, w tym:

06

421

223

54

38

do 30 roku życia

07

114

79

20

15

w tym do 25 roku życia

08

54

40

2

2

długotrwale bezrobotne

09

278

144

3

3

powyżej 50 roku życia

10

170

47

22

12

korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej

11

0

0

0

0

12

78

73

21

20

13

0

0

0

0

14

34

15

1

1

posiadające co najmniej jedno dziecko
do 6 roku życia
posiadające co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia
niepełnosprawni
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Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków są podejmowane
przede wszystkim przez Powiatowy Urząd Pracy. W działania te włącza się Miasto Sławno poprzez organizację prac publicznych, staży oraz prac społecznie użytecznych. W 2018
roku prace społecznie użyteczne w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podległych wykonywało 14 osób. W programie brały udział osoby bezrobotne, pozostające w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie, korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
6.7.2. Najwięksi pracodawcy
- ABWood Sp. z o.o. w Sławnie, ulica Koszalińska 64,
- Baltimer Spółka z.o.o w Sławnie, ulica Gdańska 46,
- Hydrogeobudowa w Sławnie, ulica Koszalińska 60,
- Piekarnia Wyrób i Sprzedaż Tadeusz Jakubowski Sławno, ulica Cieszkowskiego 27,
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Olszewski i Synowie w Sławnie,
ulica Koszalińska 60,
- Przedsiębiorstwo Drogowe Drobet Tadeusz Broś w Sławnie, ulica Staszica 17 A,
- PSS Sławno w Sławnie, plac księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 4
- Zakłady Drzewne Poldan Eksport- Import Zygmunt Kroplewski w Sławnie,
ulica Gdańska 64A.

6.8. Polityka społeczna
6.8.1. Oświata i wychowanie
W 2018 roku Miasto Sławno było organem prowadzącym dla:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, z siedzibą przy ulicy Kossaka 31,
- Szkoły Podstawowej Nr 3, z siedzibą przy ulicy Sempołowskiej 3,
- Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego, z siedzibą przy placu Sportowym 1,
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- Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka, z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 2,
- Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy, z siedzibą przy ulicy Jedności Narodowej 22,
- Przedszkola Nr 3 im. Jasia i Małgosi, z siedzibą przy ulicy Filtrowej 1,
- Przedszkola Nr 4 im. Krasnala Hałabały, z siedzibą przy ulicy Cieszkowskiego 1.
6.8.1.1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
Od 2016 roku na terenie Miasta Sławna funkcjonuje Żłobek Miejski z siedzibą przy ulicy Cieszkowskiego 1. W 2018 roku do Żłobka zapisanych było 32 dzieci z terenu Miasta Sławna, w wieku od 1 roku do 3 lat. W żłobku zatrudnionych było łącznie 16 osób
(10,25 etatu), w tym 7 opiekunów (6 etatów) i 2 pielęgniarki (1 etat). Żłobek zrealizował w
2018 roku budżet w wysokości 454.404,14 zł. Wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci wyniosły 87.892,36 zł. Ponadto w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”, w 2018 roku Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 57.600,00 zł na zapewnienie funkcjonowania miejsc w żłobku.
Opieka nad dziećmi sprawowana była od godz. 6.30 do godz. 16.30. W placówce prowadzone były zajęcia i zabawy opiekuńczo – wychowawcze oraz edukacyjne oraz zapewnione było wyżywienie. Wysokość opłaty stałej za korzystanie ze żłobka uregulowana została Uchwałą Nr XXXVII/140/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z 31 sierpnia 2016 roku i wynosiła 250,00 zł miesięcznie, natomiast opłata za wyżywienie w 2018 roku wynosiła 5,50 zł
za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku.
W październiku 2018 roku, upoważnieni przez Burmistrza Miasta pracownicy Urzędu Miejskiego w Sławnie, przeprowadzili kontrolę żłobka w zakresie warunków i jakości
sprawowanej opieki nad dziećmi - zgodnie z planem nadzoru nad żłobkami, podjętym
Uchwałą Nr XXXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z 3 czerwca 2013 roku. Kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
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6.8.1.2. Przedszkola
W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach miejskich zatrudnionych było łącznie
41 nauczycieli (36,88 etatów) oraz 43 pracowników administracji i obsługi (34,25 etatów), natomiast w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach pracowało 41 nauczycieli
(37,8 etatów) oraz 43 pracowników administracji i obsługi (34,5 etatów).
Organizacja przedszkoli miejskich w Sławnie w 2018 roku

Lp.

Przedszkole

Liczba oddziałów

Liczba miejsc dla dzieci w
przedszkolach

w roku
szkolnym
2017/2018

w roku
szkolnym
2018/2019

w roku
szkolnym
2017/2018

w roku
szkolnym
2018/2019

1.

Przedszkole Nr 1

4

4

100

100

2.

Przedszkole Nr 2

4

4

100

100

3.

Przedszkole Nr 3

5

5

125

125

4.

Przedszkole Nr 4

3

3

75

75

16

16

400

400

Razem
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Od 1 września 2011 roku na terenie Sławna funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 21
oraz Przedszkole Niepubliczne „Radosny Maluch” z siedzibą przy ulicy Gdańskiej 24.
Miesięcznie do przedszkoli niepublicznych w 2018 roku uczęszczało średnio 175 dzieci,
w tym dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin.
Przedszkola miejskie zrealizowały w 2018 roku swoje budżety w łącznej wysokości 4.492.043,09 zł. Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację w wysokości 575.400,00 zł. Ponadto
na dzieci 6-letnie oraz niepełnosprawne i objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w
przedszkolach publicznych i niepublicznych Miasto otrzymało subwencję w wysokości
987.317,33 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr LV/311/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z 8 czerwca 2018 roku
publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Sławno zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie. Korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 6, w czasie przekraczającym
ten wymiar, jest odpłatne i wynosi 1 zł za każdą kolejną godzinę zajęć i pobytu dziecka
w przedszkolu. W 2018 roku wysokość środków uzyskanych łącznie we wszystkich przedszkolach z tego tytułu wyniosła 122.379,03 zł.
Ponadto w 2018 roku Miasto Sławno przekazało dotację w łącznej wysokości 1.365.129,39
zł na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” oraz do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Maluch”. Dotacja naliczana była i przekazywana co
miesiąc według aktualnej liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.
Miasto Sławno pokrywało również koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Sławnie, a uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.
6.8.1.3. Szkoły
Z uwagi na wprowadzoną, od roku szkolnego 2017/2018 reformę systemu edukacji
nauka w szkole podstawowej została wydłużona z sześciu do ośmiu lat oraz nie było na-
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boru do klas pierwszych gimnazjum. W wyniku reformy wzrosła liczba uczniów i oddziałów w sławieńskich szkołach podstawowych, a co za tym idzie wzrosła liczba etatów
w tych szkołach. Ponadto nastąpiło stopniowe wygaszanie gimnazjum, zmniejszyła się
tam liczba uczniów oraz nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych i gimnazjum zatrudnionych było
łącznie 109 nauczycieli (98,39 etatów) oraz 39 pracowników administracji i obsługi (36,25
etatów). W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach pracowało łącznie 112 (94,68 etatów)
nauczycieli oraz 37 pracowników administracji i obsługi (34,5 etatów).

Organizacja szkół podstawowych i gimnazjum w Sławnie w 2018 roku

Liczba oddziałów

Lp.

Liczba uczniów

Szkoła
w roku
szkolnym
2017/2018

w roku
szkolnym
2018/2019

wg stanu na 30
września 2017r.

wg stanu na 30
września 2018r.

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

15

17

312

376

2.

Szkoła Podstawowa Nr 3

25

28

547

590

Szkoły podstawowe razem

40

45

859

966

3.

9

5

192

107

49

50

1051

1073

Gimnazjum Miejskie Nr 1

Razem
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Programy rządowe.
Miasto Sławno otrzymało w 2018 roku następujące dotacje celowe z budżetu państwa:
- na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - wykorzystano dotację w wysokości 114.802,61 zł,
- na doposażenie biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie w nowości wydawnicze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości
12.000,00 zł, wkład własny 3.000,00zł,
- na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie w wysokości
14.000,00 zł, wkład własny 3.500,00 zł,
- na zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Sławna w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Programem objętych zostało łącznie 51 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. Dotacja w łącznej wysokości 11.441,59 zł przekazana została tym
szkołom zgodnie ze złożonym przez nie zapotrzebowaniem i przedstawionymi fakturami. Z programu „Wyprawka szkolna” w 2018 roku nie skorzystały szkoły podstawowe
i gimnazjum prowadzone przez Miasto Sławno.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
W budżecie Miasta wyodrębniona została kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosząca 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w sławieńskich przedszkolach
i szkołach. W 2018 roku była to kwota w wysokości 69.494,52 zł. Środkami tymi dysponowali dyrektorzy szkół i przedszkoli. Na doskonalenia zawodowe nauczycieli wykorzystano kwotę w łącznej wysokości 54.925,90 zł, co stanowiło 79 % zaplanowanych wydatków na ten cel.
Nauczyciele w ramach doskonalenia zawodowego podjęli w 2018 roku m.in. studia podyplomowe, studia magisterskie i kursy kwalifikacyjne na kierunkach: terapia integracji
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sensorycznej, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, spektrum autyzmu, język angielski, pedagogika specjalna, psychologia, tyflopedagogika i surdopedagogika, terapia
pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią, chemia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, technika i wychowanie
komunikacyjne.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
W 2018 roku wydano 13 decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 64.127,41 zł. Kwota ta została
przekazana Miastu ze środków Funduszu Pracy na mocy umowy zawartej w dniu 19 marca 2018 roku z Kuratorem Oświaty w Szczecinie.
Stan budynków szkolnych i przedszkolnych.
Stan techniczny budynków oświatowych uznać należy za dobry, co jest rezultatem systematycznych rokrocznych nakładów finansowych czynionych na poprawę bazy technicznej. W roku 2018 przeprowadzone zostały większe remonty w następujących obiektach:
- remont kuchni w Przedszkolu Nr 1,
- remont szatni w Przedszkolu Nr 2,
- wymiana kotłów i pompy centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 3,
- remont sali i placu zabaw oraz częściowy remont łazienki w Przedszkolu Nr 4,
- wymiana rur wodno – kanalizacyjnych i wodociągowych, założenie izolacji budynku,
wykonanie nowego przyłącza wodnego w Szkole Podstawowej Nr 3.
Ponadto w roku 2018 zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne:
- w Przedszkolu Nr 1 zakupione zostały meble biurowe, krzesełka, dywan,
- w Przedszkolu Nr 2 zakupiono zmywarkę do naczyń oraz sprzęt biurowy,
- w Przedszkolu Nr 3 zakupiono zmywarkę do naczyń oraz odkurzacz piorący i zwykły,
- w Przedszkolu Nr 4 doposażony został plac zabaw,
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zakupione zostały 2 zestawy komputerowe oraz projektor
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multimedialny. W ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 monitory interaktywne,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zakupionych zostało 11 zestawów komputerowych, pomoce
dydaktyczne do gabinetu fizycznego i chemicznego, doposażona została świetlica szkolna,
- w Gimnazjum Miejskim Nr 1 zakupiono jeden zestaw komputerowy, projektor oraz szafę na odczynniki z wyciągiem elektrycznym.
Reforma systemu edukacji.
W związku z wprowadzoną w Polsce reformą systemu edukacji, z dniem 1 września 2017
roku każda 6-letnia szkoła podstawowa z mocy prawa przekształcona została w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja uległy likwidacji poprzez stopniowe ich wygaszanie. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwał
w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
Rada Miejska w Sławnie podjęła stosowne uchwały: w dniu 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, natomiast w dniu 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych 6-letnich Szkół
Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w ośmioletnie szkoły podstawowe. Obwody tych szkół oraz ich
siedziby nie uległy zmianie. W związku ze zmianami w systemie oświaty od roku szkolnego 2017/2018 nie było naboru do klas pierwszych Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Sławnie.
Finansowanie zadań oświatowych w 2018 roku.
Miasto Sławno co roku staje przed trudnym zadaniem dofinansowania zadań oświatowych na swoim terenie, bowiem tylko część środków otrzymuje w formie subwencji z budżetu państwa, pozostałe środki na utrzymanie szkół pochodzą z budżetu miasta. Wysokość subwencji oświatowej w 2018 roku wynosiła łącznie 7.473.989,00 zł, w tym
6.486.671,67 zł na zadania szkolne.
Szkoły podstawowe i gimnazjum zrealizowały w 2018 roku swoje budżety w łącznej wysokości 9.509.317,70 zł (w tym wydatki poniesione w 2018 roku przez szkoły podstawowe
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i gimnazjum na wynagrodzenie nauczycieli to kwota w wysokości 6.650.575 zł).
Różnicę w wysokości 3.022.646,03 zł między otrzymaną z budżetu państwa subwencją
na zadania szkolne, a wykonaniem budżetów szkół, pokryło Miasto z własnych środków.
6.8.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dokumentem wyznaczającym współpracę Sławna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest roczny program współpracy tworzony z perspektywą współpracy wieloletniej. Przedmiotowy program przyjęty został do realizacji w 2018 roku Uchwałą Nr XLV/253/2017 Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Proces budowania
programu jest efektem współpracy samorządu i organizacji pozarządowych działających
na terenie Miasta Sławno. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego są zapraszani do konsultacji Rocznego Programu Współpracy, w ramach których mogą zapoznać się z materiałami, zgłaszać uwagi
oraz propozycje do projektu programu na dany rok kalendarzowy. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, stronie internetowej jest rozsyłana pocztą tradycyjną
i mailową do organizacji. Z wynikami konsultacji Burmistrz zapoznaje Radę Miejską przy
przedstawianiu projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
dany rok kalendarzowy.
W 2018 roku na wspieranie realizacji zadań publicznych przeznaczona została kwota
135.916,00 zł. Mając na uwadze określone w Programie priorytety oraz powyższe środki
finansowe Burmistrz Miasta Sławno ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji
zadań publicznych Miasta Sławna w 2018 roku z przeznaczeniem na:
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia, realizowanej poprzez pomoc w organizowaniu zajęć opiekuńczo - wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, wspieranie integracji osób niepełno-
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sprawnych, organizowanie wypoczynku oraz sportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Łączna wysokość przekazanych w 2018 roku środków na ww. zadania to 21.600,00 zł.
- działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa
narodowego realizowane poprzez wspieranie przedsięwzięć artystycznych na terenie
miasta (organizacja wystaw, festiwali przeglądów artystycznych), rozwijanie i propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestr dętych
Łączna wysokość przekazanych w 2018 roku środków na ww. zadania to 9.316,00 zł.
- działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty realizowane poprzez współdziałanie z organizacjami pozyskującymi środki na stypendia i pomoc materialną dla dzieci i młodzieży w celu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży
szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich z terenu Miasta Sławno.
Łączna wysokość przekazanych w 2018 roku środków na ww. zadania to 6.000,00 zł.
- wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – na pomoc i uczestnictwo
w imprezach sportowych, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę w organizowaniu festynów i imprez sportowo-rekreacyjnych.
Łączna wysokość przekazanych w 2018 roku środków na ww. zadania to 97.500,00 zł.
- działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Łączna wysokość przekazanych w 2018 roku środków na ww. zadania to 1.500,00 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zawartych zostało 18 umów,
a środki finansowe z budżetu Miasta otrzymały:
- Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem”,
-

Stowarzyszenie „AKSON”,					

-

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie,
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-

OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej,

-

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sławnie,

-

Fundacja „Rodzina”,						

-

Stowarzyszenie „Śladem Tropika”,

- Miejski Klub Sportowy „Sława” Sławno,		
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Sławno,			
- UKS „Sława-Jedynka”, 					
- UKS OSiR Badminton,
- Miejski Klub Sportowy „Święc”,
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Sceny”,		
- Stowarzyszenie „Gracja”, 		
- Stowarzyszenie Promocji Tańca „Finezja”,
- Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy Grom.
Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego nieodpłatnie użyczane były; stadion i obiekty sportowe na różnego rodzaju rozgrywki sportowe, treningi i festyny rekreacyjno-sportowe, sale konferencyjne na organizację spotkań niekomercyjnych, szkolenia dla organizacji pozarządowych (pracownik urzędu pomaga przy
organizacji tych szkoleń), pomieszczenia znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego
Polskiemu Związkowi Głuchych, Polskiemu Związkowi Niewidomych i Związkowi Inwalidów Wojennych RP oraz pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Miasta m.in:
w Sławieńskim Domu Kultury, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (pomieszczenia
dla Stowarzyszenia „Razem” na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych), scena i sala widowiskowa w Sławieńskim Domu Kultury na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sprzęt nagłaśniający, podesty na organizowanie imprez okolicznościowych czy świąt
religijnych.
Ponadto Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej” ma oddany w użyczenie
budynek przy ulicy Basztowej 15.
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Współpraca tutejszego samorządu z organizacjami pozarządowymi polega również na
informowaniu o programach, z których można pozyskać fundusze, wystawianiu rekomendacji dla fundacji i stowarzyszeń, konsultacjach przy wypełnianiu wniosków oraz
wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu
w celu zharmonizowania tych kierunków. Do dyspozycji organizacji pozarządowych oddano tablicę informacyjną w Urzędzie Miejskim. Organizacje mogą również zamieszczać
informacje oraz promować swoją działalność w „Ratuszu” – Informatorze Miejskim i na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
6.8.3. Kultura i dziedzictwo kulturowe
6.8.3.1. Sławieński Dom Kultury
Sławieński Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Posiada osobowość
prawną, samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową i samodzielnie opracowuje plany
swojej działalności. Celem jednostki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby mieszkańców Sławna, upowszechnianie kultury, rozbudzanie zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych.
Domem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i ponosi za nie odpowiedzialność. Bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Sławno.
Budynek Sławieńskiego Domu Kultury zlokalizowany jest przy ul. Cieszkowskiego 2
w Sławnie. Właścicielem budynku jest Miasto Sławno, a zarządcą Sławieński Dom Kultury. Budynek widnieje w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, został wybudowany w 1925 roku.
W SDK systematycznie wykonywane są remonty mające na celu poprawę bezpieczeństwa
i komfortu uczestników spotkań. Wymieniono 89 okien (67%), do wymiany pozostało 44
szt (33%), zdemontowano boazerię ze wszystkich pomieszczeń, uzupełniono tynki lub
zamontowano rygipsy, pomalowano ściany.
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Obiekt wymaga przeprowadzenia robót budowlanych nałożonych Decyzją Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz stwierdzonych w wyniku przeglądu technicznego. Należą do nich:
- wymiana pokrycia dachu i zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich (lukarny, kosze i kalenica), wymiana rynien i rur spustowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie opaski wokół budynku, częściowe uzupełnienie fug i pojedynczych cegieł elewacji,
- wymiana podłogi na scenie proscenium oraz kulis, kurtyn ( wymogi p/poż),
- naprawa murowanych szczytów,
- naprawa i wymiana zniszczonego ogrodzenia posesji,
- dostosowanie budynku w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- wymiana i wzmocnienie balustrady na balkonie zewnętrznym,
- remont WC na I i II piętrze,
- remont holu, szatni i pomieszczeń gospodarczych.
W 2018 roku wykonano modernizację sali kinowej na kwotę 1.437.780,26 zł (brutto).
Sławieński Dom Kultury w 2018 roku dysponował budżetem w wysokości 1.269.174 zł,
w tym dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego wynosiła 712.960,00 zł, przychody własne pochodzące z działalności kulturalnej i gospodarczej wyniosły 556.214,00 zł, dotacja
celowa 318.150,00 zł (PISF, UM) przeznaczona na modernizację kina Sławieńskiego Domu
Kultury.
W 2018 roku Sławieński Dom Kultury dysponował łącznie 9,25 etatami. Na wynagrodzenia pracowników wydano 329.045,00 zł, na utrzymanie budynku 118.520,00 zł, pozostałe środki zostały przeznaczone na cele statutowe i remontowe.
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Realizacja projektu modernizacji kina

Nazwa projektu

Koszt
inwestycji

Modernizacja Kina Sławieńskiego
989 408,36
Domu Kultury, Etap III. Remont Sali
Widowiskowo-Kinowej (czas realizacji
03.04.2017 31.01.2018) zdemontowano boazerię, podłogę,
audytorium, wykonano nowy sufit,
przebudowano podłogę wraz z nowym
audytorium, wymieniono stolarkę
otworową drzwi i okien, zamontowano
balustradę GK, system klimatyzacji i
wentylacji, nową instalację elektryczną,
instalację systemu p/poż. w sali kinowej
i kabinie projekcyjnej.

Modernizacja Kina Sławieńskiego
448 371,90
Domu Kultury, Etap IV - „ System
akustyczny, oświetlenie, dostawa i
montaż foteli” (czas realizacji
12.09.2017 31.03.2018) - zainstalowano
system akustyczny ścian i sufitu sali
kinowej, zamontowano trudno zapalną
wykładzinę dywanową, wykonano
nowe oświetlenie kinowe , dostarczono
i zamontowano nowe fotele.

Dotacja
Urzędu
Miasta

Wkład
własny
SDK

Dotacja
PISF

519 131,00 270 277,36 200 000,00

238 150,00 130 221,90 80 000,00

W 2018 roku Sławieński Dom Kultury zorganizował 44 wydarzenia o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, a były to:
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Data

Wydarzenie

Do 31 stycznia Powidoki – wystawa fotografii. Komisarz wystawy Grzegorz Machłaj
27.02

Konkurs Recytatorski ARA: Mały Konkurs Recytatorski, OKR

28.02

Inauguracja Kina: Przedpremierowa projekcja filmu: „Kobieta sukcesu”

06.03

XV Babski Wieczór : Występ kabaretu „Czesuaf ”

07.03

XV Babski Wieczór Nowy Teatr ze Słupska – „Seks dla opornych”

godz. 18.00
07.03

XV Babski Wieczór Nowy Teatr ze Słupska – „Seks dla opornych”

godz. 20.00
05.03-02.04. Rok w kulturze – wystawa fotografii
03.04-18.05
04-07.04

„Kobiece spojrzenie” wystawa fotografii
Mały Duży Teatr –Międzynarodowy Dzień Teatru: - Mayday2
- Przedszkolny Przegląd Teatralny

07.04

„Mayday 2” Nowy Teatr ze Słupska

10.05

„Pół na Pół” Spektakl teatralny w wykonaniu: Piotra Szwedesa i Piotra
Polka. Reżyseria Wojciech Malajkat.

19.05- 30.05 „Tak było” - wystawa pamiątek festiwalowych
19.05

V Dzień Święców Koncert Agaty Sobocińskiej

20.05

50. Festiwal Orkiestr Dętych

29.05

„Wirus świrus” Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina. Spektakl teatralny
dla dzieci.

02.06

„Artystyczna Stajnia” Festiwal artystyczny (ARA)

02.06

„Sławieński Dzień Dziecka” Festyn artystyczny

03.07-30.08
01 - 02.06

„Zaproszenie do nieba” - wystawa Agaty Szczepaniak
„Bajkowy Dzień Dziecka” Perły Polskiej Animacji- SKSIL projekcje
filmowe

19,24,28.06

Sławieńska Strefa Kibica - Działania animacyjne w Amfiteatrze

03.07-06.09

„Kino na Wakacje” Seanse Kinowe dla dzieci i młodzieży

08.07
13-14.07

„Pierogowa Biesiada” Festyn Artystyczny
„Wioski Kadekowskie” -Warsztaty artystyczne z udziałem artystów z
Kamienia Pomorskiego
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19.08

„Kino na leżakach” Projekcja filmu: „Facet na miarę” –Plac ks. Stefana
Wyszyńskiego

02.09

Wakacjada- Działania animacyjne, -Przedstawienie plenerowe ” Pchła
szachrajka”

02.09

„Pokój”- spektakl uliczny Teatr Snów z Gdańska

10.10-7.11

Razem tworzymy świat” - wystawa lalek – Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi, Fundacja JOMI

15.09

Koncert zespołu PERFECT

06.10

„Polskie piosenki z filmów przedwojennych” koncert symfoniczny
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej

10,11,12,16,19, „Razem Tworzymy Świat” Warsztaty tworzenia lalek
20, 30.10
25.11

XI Festiwal Piosenek Marka Grechuty „Ojczyzna”

25.11

Recital Krystyny Prońko

06.12

Pomocnicy Św. Mikołaja – festyn artystyczny

17.12

Seminarium „Wyzwania i zadania współczesnej szkoły” - Kuratorium
Oświaty w Szczecinie

31.12

Pokaz Fajerwerków

Sławieński Dom Kultury partnerował i współtworzył 13 projektów, w których udział wzięło 6 808 osób, a były to:
Data
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Wydarzenie

16.02.

Pasja według Gąsiora- wystawa rzeźb i asamblaży (Fundacja Dziedzictwo)

04.03.

Przedszkolny przegląd Teatralny (Przedszkole Nr 4)

05.03.

„Czarodziejskie słowa”- spektakl dla dzieci (Przedszkole Nr4)

10.04.

„Bieg Pamięci” „ Pro Memoria – Dla pamięci” ( MKS Święc Sławno)

14.04.

Światowy Dzień Inwalidy i Rencisty (Związek Emerytów i Rencistów)

24.04.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” (Środowiskowy Dom Samopomocy)

05.05.

Święto flagi- Starcie mocarzy „Strongman”(OSIR)

11.05.

Jubileusz 40 lecia (Przedszkole Nr4)

14.05.

Przedstawienie teatralne- (Przedszkole Nr 4)

24.04.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” (Środowiskowy Dom Samopomocy)

05.05.

Święto flagi- Starcie mocarzy „Strongman”(OSIR)

11.05.

Jubileusz 40 lecia (Przedszkole Nr4)

14.05.

Przedstawienie teatralne- (Przedszkole Nr 4)

07.06.

Wernisaż malarstwa Remigiusza Matuszkiewicza „Remo”

12.06.

„Jak nie czytam, jak czytam” (Zespół Szkół w Sławnie)

16.06

Mundurowi dla Ani

06-08 lipca
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„Dziecko w centrum świata” - Warsztaty EKDUS: trzydniowy cykl warsztatów
artystycznych: warsztaty „Coś z niczego”, warsztaty literackie, warsztaty ceramiczne

W Sławieńskim Domu Kultury odbywały się zajęcia, konkursy i turnieje:
Data
Styczeń-grudzień

Zajęcia, konkursy, turnieje
Taniec Break – Dance (pow. 7 lat)

Luty-grudzień

Zajęcia plastyczne dla dzieci (5-7 lat)

Styczeń-grudzień

Ognisko baletowe dla dzieci ( 4-7 lat)

Styczeń-grudzień

Zespół wokalny Sławnianki

Luty-grudzień
Styczeń-grudzień

Rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych (pow.13 lat)
Rysunek i malarstwo dla dzieci (7-13 lat)

Styczeń-luty

Teatr – Młodzieżowa grupa teatralna „TeeArt”

Styczeń-luty

Nauka gry na gitarze dla dzieci i młodzieży

Styczeń-grudzień

Sekcja brydża sportowego

Styczeń-czerwiec

Plastyka dla dzieci (7-12 lat)

Luty – grudzień
(wtorki)

Turniej Brydża sportowego

27 luty
Luty - grudzień
Październik grudzień

Konkurs Recytatorski ARA: Mały Konkurs Recytatorski, OKR
Zajęcia- Legorobotyka budowanie i programowanie robotów z klocków lego (7-10 lat)
Programowanie dla najmłodszych – nauka programowania (5-6 lat)

W 2018 roku w Kinie Sławieńskiego Domu Kultury wyświetlono łącznie 832 seanse,
które obejrzało 14 448 osób. W Sławieńskim Domu Kultury otwarte były:
- Izby Muzealne , w których znajduje się stała wystawa eksponatów należących do pań-
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stwa Joanny i Zbigniewa Kluszczyńskich, Fundacji Dziedzictwo i Sławieńskiego Domu
Kultury,
- Salon wystawowy, w którym odbywają się cykliczne wystawy.
6.8.3.2. Dziedzictwo kulturowe
W ramach promocji dziedzictwa kulturowego Miasto Sławno włączyło się w organizację
Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa to część
największego projektu społeczno-edukacyjnego w Europie, jakim są Europejskie Dni
Dziedzictwa. W 2018 roku hasłem przewodnim było „Sąsiedztwo”. Jak co roku Sławno
aktywnie włączyło się w organizację wydarzeń. Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Urzędem Miejskim w Sławnie zaprosiła uczniów sławieńskich szkół do Ratusza na
wykład prof. AP w Słupsku dr hab. Daniela Kalinowskiego, który wraz z Adelą Kuik-Kalinowską wygłosili referat dotyczący hasła ZDD. Rozstrzygnięto także Wielki Wakacyjny Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Krajobrazy Niepodległej”, zorganizowany przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie. Kolejnym elementem ZDD była wystawa w Urzędzie Miejskim w Sławnie prezentująca mundury kombatanckie z powiatu sławieńskiego
oraz wystawa zbiorów powojennych pamiątek dotyczących Sławna. Obie wystawy zostały
przygotowane przez lokalnych miłośników historii - państwa Joannę i Zbigniewa Kluszczyńskich.
W 2018 roku w Sławnie aktywnie działały organizacje pozarządowe zajmujące się dziedzictwem kulturowym; Fundacja „Dziedzictwo” i Fundacja na Rzecz Zabytkowej Świątyni Mariackiej w Sławnie Renovatio Ecclesiae.
6.8.3.3. Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie
Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie jest samorządową instytucją kultury, dla której
organizatorem jest Rada Miejska w Sławnie. Działa ona w obrąbie krajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Sławno. Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie, na mocy
porozumienia z powiatem sławieńskim z dnia 31 października 2002 roku, pełni również
funkcję biblioteki powiatowej.
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Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Sławno, a opiekę merytoryczną sprawuje Książnica Pomorska w Szczecinie. Biblioteka została utworzona na
mocy Uchwały Nr IV/32/92 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 26 sierpnia 1992 roku.
Główna siedziba Biblioteki mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku położonym przy
ulicy Rapackiego 16 a. Filia Biblioteczna mieści się w budynku Szkoły Podstawowe nr 1
w Sławnie przy ulicy Kossaka 31.
Budynek położony przy ul. Rapackiego 16 A – o powierzchni zabudowy 167,12 m2, powierzchni całkowitej 365,80 m2, o kubaturze 1970 m3, oddany został do użytkowania pod
koniec 1991 roku (otwarcie dla czytelników – 2 stycznia 1992 roku). W budynku mieści się: czytelnia internetowa, księgowość, wypożyczalnia książek dla dorosłych czytelników, czytelnia ogólna, gabinet dyrektora i mini magazyn, oddział dla dzieci i młodzieży. Każde z pomieszczeń przeznaczone dla czytelników i użytkowników jest wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych – brak windy. Przy głównym wejściu zbudowany jest podjazd.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie finansowana jest z budżetu Miasta, a także z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł. Wysokość dotacji na działalność Biblioteki
ustalana jest corocznie przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.
W 2018 roku Biblioteka otrzymała dotację z budżetu Miasta Sławna w wysokości
512.240,96 zł oraz dotację w wysokości 20.000,00 zł z budżetu powiatu sławieńskiego na
realizację zadań biblioteki powiatowej. Ponadto w ramach rozwoju czytelnictwa w Polsce,
Biblioteka Narodowa udzieliła Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie dotację w wysokości 11.090,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Pozostałe dochody Biblioteki w 2018
roku to prowizja z Urzędu Skarbowego, wpływy ze sprzedaży makulatury, zwrot nadpłaty
za świadczenie urlopowe, odsetki bankowe i wpływy z kar od czytelników w łącznej kwocie 4.868,85 zł.
W 2018 roku w Bibliotece zatrudnionych było 10 osób (8,3 etatów), w tym 6 bibliotekarzy.
Na koniec 2018 roku księgozbiór Biblioteki liczył 59 719 woluminów. Są to książki z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dla dzieci oraz literatury popularnonaukowej.
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W ciągu całego 2018 roku zakupiono do Biblioteki 1679 egzemplarzy nowych książek,
a zubytkowano ( książki stare, zniszczone i przestarzałe) 3968 egzemplarzy. Księgozbiór
wymieniany jest na bieżąco, ze szczególną starannością o wzbogacanie księgozbioru w
nowości wydawnicze. Osobnym zbiorem są wydawnictwa elektroniczne – 88 egzemplarzy ( są to płyty cd oraz dvd). Biblioteka nie posiada zbioru książki mówionej (ebooki) oraz nie posiada zakupionego dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych (LEGIMI, IBUK). Ciekawym zbiorem jest zbiór dokumentów życia społecznego, poświęcony historii i kulturze ziemi sławieńskiej.
Oprócz niego gromadzony jest zbiór wycinków prasowych poświęconych ziemi sławieńskiej. Biblioteka zakupiła w 2018 roku 38 tytułów gazet i czasopism, w tym gazety lokalne (Dziennik Bałtycki, Głos Koszaliński oraz Obserwator Lokalny) oraz czasopisma społeczno-polityczne i hobbystyczne.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie podłączona jest do światłowodowego Internetu miejskiego. Biblioteka korzysta z systemu Mak+, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym. Program ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.
System z którego korzysta biblioteka oferuje czytelnikowi:
- dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu,
- sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej,
- przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie,
- zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece,
- elektroniczną obsługę wypożyczeń
- przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+,
System MAK+ jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. Jest również całko-

92

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
wicie zgodny z formatem MARC21 oraz spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Niezbędne środki ochrony fizycznej, organizacyjnej i sprzętowej zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych użytkowników.
Czytelnicy korzystający z systemu MAK+ mają dostęp do podglądu księgozbioru na dwa
sposoby: z poziomu ogólnego OPACa (dostępnego pod adresem: szukamksiążki.pl) oraz
poprzez katalog on-line z poziomu strony internetowej placówki.
Obecnie w systemie MAK+ dostępne są moduły: gromadzenie, katalog, magazyn,
wypożyczalnia, czytelnia, raporty, skontrum, windykacja. MAK+ umożliwia katalogowanie książek, wydawnictw ciągłych, audiobooków, filmów, starodruków, artykułów, nut,
dokumentów elektronicznych oraz dźwięku. Możliwe jest również tworzenie bibliografii
regionalnej i każdej innej bibliografii.
Księgozbiór Biblioteki jest dostępny w katalogu on-line w systemie MAK+. Wszystkie
nowo zakupione książki są wprowadzane do katalogu on-line dostępnego ze strony internetowej Biblioteki. Trwają jeszcze prace nad uzupełnianiem katalogu Fili Bibliotecznej
(książki wyselekcjonowane). W chwili obecnej Biblioteka nie prowadzi digitalizacji zbiorów bibliotecznych.
W 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie

miały miejsce

spotkania

z dziećmi i młodzieżą upowszechniające kulturę i książkę. Wszelkie działania nawiązywały do obchodzonych rocznic i wydarzeń kulturalnych, skupiały się na promocji Biblioteki i czytelnictwa zarówno w środowisku lokalnym, jak i w mediach. Działania były dedykowane wszystkim grupom użytkowników Biblioteki. Były to:
- spotkania autorskie,
- dyskusje o książce, duety czytelnicze, wykłady i prelekcje dla młodzieży i dorosłych,
- udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Noc Bibliotek 2018”, „Narodowe Czytanie
2018”,
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- udział w projektach „Mała książka – wielki człowiek”, „Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze”,
- promocja czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez obcowanie ze sztuką – teatrzyk
kukiełkowy, teatr dla dzieci,
- organizacja imprez Ferie w Bibliotece „Grzeczny na co dzień”, „Wakacje w Bibliotece - Harcerskie Wakacje 2018’,
- współorganizacja akcji „Jak nie czytam, jak czytam”,
- realizacja projektu „Poczekalnia-Poczytalni”.
6.8.4. Turystyka
6.8.4.1. Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w dorzeczu Wieprzy i Grabowej
Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej działa od
2012 roku zrzeszając gminy z terenu powiatu sławieńskiego. Głównym celem organizacji
jest kreowanie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie oraz integrowanie jednostek samorządu terytorialnego, osób, instytucji i organizacji pozarządowych, a także
przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu. Do podstawowych
zadań stowarzyszenia należy organizowanie prezentacji potencjału turystycznego regionu na targach, wystawach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych oraz prowadzenie systemu informacji turystycznej, w tym Regionalnego Centrum Obsługi Turystycznej
w Sławnie, które funkcjonuje całorocznie w budynku dworca kolejowego PKP przy ulicy
Dworcowej.
Miasto Sławno, jako członek organizacji wpłaca corocznie kwotę 10.000,00 zł, jako składkę członkowską.
6.8.4.2. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego
Od 2011 roku Miasto Sławno jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego z siedzibą w Berlinie. Jest to stowarzyszenie międzynarodowe, które łączy ze sobą kraje, regiony, miasta, kultury oraz ludzi poprzez uniwersalny język architektury. Promuje miasta i ich dziedzictwo kulturowe, szczególnie gotyk ceglany,
który można spotkać wokół całego Morza Bałtyckiego. Zadaniem Stowarzyszenia EuRoB
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jest także podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz powstałego szlaku architektury gotyku ceglanego w zakresie ochrony i rewitalizacji zabytków.
Aktualnie stowarzyszenie liczy ponad 50 członków z Danii, Niemiec i Polski. W Polsce
członkami stowarzyszenia są: Chełmno, Gdańsk, Grudziądz, Olsztyn, Płock, Sławno,
Stargard i Szczecin.
Każdego roku Europejski Szlak Gotyku Ceglanego uczestniczy w wielu inicjatywach i
kampaniach promocyjnych m.in.: w ogłoszonym przez Komisję Europejską w 2018 roku
Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego pn. „Shering Heritage 2018” oraz w targach
turystycznych w Berlinie, Stuttgarcie, Hamburgu, Lipsku czy Gdańsku. Dodatkowo Stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego jest wydawcą różnych wielojęzycznych
publikacji. W 2018 roku trwały prace przy opracowaniu dwujęzycznego przewodnika po
miastach znajdujących się na szlaku gotyku ceglanego.
Miasto Sławno jako członek organizacji wpłaca każdego roku kwotę 2.500,00 €, jako
składkę członkowską całoroczną.
6.8.4.3. Pomorski Droga św. Jakuba
Droga św. Jakuba jest jednym z najstarszych i najważniejszych szlaków pielgrzymkowych
w Europie. Jest to właściwie sieć wielu tras, którymi pielgrzymi z różnych miejsc i różnymi drogami zmierzają do katedry w Santiago de Compostela w północno-zachodniej
Hiszpanii. Na obszarze województwa zachodniopomorskiego szlak liczy 630 km (droga
główna i drogi wariantowe). Celem projektu Pomorska Droga św.Jakuba było odtworzenie tego szczególnego szlaku i połączenie istniejącego dziedzictwa z szerszą siecią europejską. W ramach realizacji projektu oznaczono ponad 2.000 miejsc na 630 kilometrach
szlaku – znakiem – charakterystyczną żółtą muszlą na niebieskim tle, który można zaobserwować również na terenie Sławna.
W Sławnie szlak św. Jakuba rozpoczyna się od strony Sławska. W dalszej części ma dwa
warianty - północny prowadzący przez Darłowo i Iwięcino (etap 27, 28, 29) oraz południowy prowadzący przez Polanów i Wyszewo (etap 27a, 28a, 29a).
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6.8.5. Sport i rekreacja
6.8.5.1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie
Celem funkcjonowania OSiR jest realizacja zadań Miasta Sławna z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej w tym zakresie
potrzeby jego mieszkańców.
Funkcjonowanie OSiR opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
Struktura zatrudnienia:
- biuro: dyrektor, główny księgowy, samodzielne stanowisko administracyjno-kadrowe,
- hala przy Gimnazjum Miejskim Nr 1, stadion miejski, plażowisko, boisko boczne: dwóch
pracowników gospodarczych,
- hala przy Szkole Podstawowej Nr 3: dwóch portierów,
- kompleks boisk ORLIK 2012 - pracownik zaplecza sportowego, animator.
Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje następującymi obiektami:
- hala widowiskowo-sportowa, ulica Sempołowskiej 3c,
- hala sportowa, plac Sportowy 1,
- kompleks boisk ORLIK 2012, ulica Kossaka 31,
- stadion miejski, plac Sportowy 1,
- plażowisko, ulica Kąpielowa,
- boisko boczne, ulica Kąpielowa.
Charakterystyka obiektów.
Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Sempołowskiej 3c została oddana do użytku we
wrześniu 2008 roku. Jest wyposażona w system monitoringu wizyjnego składający się
z 12 kamer (wewnętrznych i zewnętrznych). Ma pięć szatni dla zawodników wraz z wę96
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złami sanitarnymi z prysznicami. Główna sala sportowa posiada pełnowymiarowe boiska
o poliuretanowej nawierzchni sportowej RDT z wyrysowanymi boiskami do: piłki ręcznej,
koszykówki, piłki siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona (4 korty). Halę można podzielić kotarami opuszczanymi mechanicznie na trzy części. Na wyposażeniu hali są: zestaw
słupków do piłki siatkowej, trzy komplety słupków treningowych do piłki siatkowej, stanowisko sędziowskie do piłki siatkowej, konstrukcje podwieszane z napędem elektrycznym do koszykówki, trzy komplety tablic treningowych do koszykówki, słupki do tenisa ziemnego, osiem stołów do tenisa stołowego, cztery komplety słupków przejezdnych
z obciążeniem do badmintona, profesjonalny zeskok do skoku wzwyż, komplet bramek
aluminiowych 3x2m i 5x2m, wyposażenie gimnastyczne, tablicę wyników sportowych,
system nagłośnienia, system wentylacji, trybuny na 310 miejsc.
Salka do ćwiczeń korekcyjnych i fitness jest częścią hali widowiskowo-sportowej. Przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, ćwiczeń korekcyjnych oraz
szeroko rozumianych zajęć fitness. Salka wyposażona jest w drabinki gimnastyczne, lustra z poręczą, piłki gimnastyczne, stepery, nagłośnienie.
Salka techniczna wyposażona jest w: ławeczkę do wyciskania ze sztangą, rowerek stacjonarny, ławeczkę do ćwiczeń mięśni brzucha. Pomieszczenie służy do przechowywania
stołów do tenisa stołowego oraz sprzętu dla UKS Lider i MKS Święc Sławno.
Pokoje noclegowe - w hali są trzy pokoje 3-osobowe oraz cztery pokoje 2-osobowe (17
miejsc noclegowych). Dwa pokoje - pokój 2 i 3-osobowy - połączone są holem i wspólną
łazienką tworząc tzw. segment. Pokoje wyposażone są w łóżka, szafy, szafki nocne, stoliki, foteliki, lamki nocne. Dwa pokoje o podwyższonym standardzie mają odbiorniki telewizyjne. Łazienki wyposażone są w: kabiny prysznicowe, umywalki, sanitariaty.
Wykorzystanie hali:
- zajęcia szkolne,
- treningi: UKS OSiR Badminton, UKS Lider Handball, MKS Święc Sławano,
- turnieje i zawody: UKS OSiR Badminton, UKS Lider Handball, UKS Sława Jedynka,
MKS Sława Sławno, MKS Święc Sławno, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy,
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- imprezy: WOŚP, Turniej Tańca z Gracją, Mistrzostwa w Jedzeniu Pączków, Mistrzostwa
w Skoku Wzwyż, Sławieńska Liga Mini Piłki Siatkowej, Liga Piłki Siatkowej i Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Badmintona, Turnieje Tenisa Stołowego, Festyny Charytatywne i Festyny Rodzinne, Mecze Super Ligi Piłki Ręcznej.
Stan obecny.
Po prawie 11-letniej bardzo intensywnej eksploatacji hala główna wymaga generalnego
malowania. Bardzo dużym problemem są częste awarie oświetlenia. Pilna potrzeba wymiany na oświetlenie LED. Na bieżąco przeprowadzane są drobne remonty. Przy większych imprezach odczuwalny jest brak dużego parkingu.
Koszty utrzymania obiektu: w 2018 roku poniesiono wydatki na zakup energii (energia
elektryczna, c.o. i ciepła woda) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (sprzątanie
hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych i pozostałe), zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz opłaty za dostęp do sieci Internet. Łączne wydatki wyniosły: 217.195,95 zł.
Hala sportowa przy placu Sportowym 1 została oddana do użytku w październiku 1997
roku. Jest wyposażona w system monitoringu wizyjnego składający się z 4 kamer (wewnętrznych). Hala ma dwie szatnie dla zawodników wraz z węzłem sanitarnym z prysznicami.
Główna sala sportowa posiada boiska o nawierzchni drewnianej – parkiet, o wymiarach
43x 18,14m (789m2) z wyrysowanymi boiskami do: piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona (4 korty). Na wyposażeniu hali są: zestaw słupków
do piłki siatkowej, komplet koszy do koszykówki.
Salka do ćwiczeń korekcyjnych i fitness jest częścią hali sportowej (wymiary 18 x 8,67
- 156m2) przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, ćwiczeń korekcyjnych oraz szeroko rozumianych zajęć fitness. Salka wyposażona jest w stoły do tenisa stołowego, drabinki gimnastyczne.
Wykorzystanie hali:
- zajęcia szkolne,
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- treningi: UKS Sława Jedynka, MKS Sława Sławno, UKS Lider Handball, UKS OSiR Badminton, MKS Święc Sławno,
- turnieje i zawody: UKS OSiR Badminton, UKS Lider Handball, UKS Sława Jedynka,
MKS Sława Sławno, MKS Święc Sławno, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy,
- imprezy: Turnieje Tenisa Stołowego, Turnieje tenisa ziemnego.
Stan obecny.
Sala główna wymaga generalnego malowania. Stan parkietu wymaga remontu: cyklinowanie, lakierowanie. Zaplecze sanitarne, szatnie, toalety i natryski wymagają generalnego remontu: wymiana kafelek, instalacji wodnej, armatury sanitarnej. W miesiącach zimowych temperatura w salce korekcyjnej jest za niska wynika to z błędnie wykonanej instalacji CO. Największe zagrożenie stanowi stan elewacji zewnętrznej. Płytki elewacji są
poodparzane i występują liczne ubytki w elewacji.
Koszty utrzymania obiektu: w 2018 roku poniesiono wydatki na zakup energii (energia
elektryczna, c.o. i ciepła woda, gaz na potrzeby grzewcze) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne), zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych, naprawy i pozostałe). Łączne wydatki wyniosły: 135.549,33 zł.
Kompleks boisk ORLIK przy ulicy Kossaka oddany został do użytku we wrześniu 2009
roku. Boisko piłkarskie o wymiarach 30 m × 62 m ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna
trawa) przeznaczone do gry w piłkę nożną. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m ×
30 m ze sztuczną nawierzchnią (tartan) przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego.
Na wyposażeniu boiska są: zestaw słupków do piłki siatkowej, komplet koszy do koszykówki, zestaw słupków do tenisa ziemnego.
Orlik ma dwie szatnie dla zawodników oraz jedną toaletę.
Wykorzystanie boiska:
- zajęcia szkolne,
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- treningi: UKS Sława Jedynka, MKS Sława Sławno, MKS Święc Sławno,
- turnieje i zawody: UKS Sława Jedynka, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy,
- imprezy: Sportowe Lato w Mieście.
Stan obecny.
Boiska są na bieżąco konserwowane. Na boisku piłkarskim co roku uzupełniany jest granulat. Na boisku wielofunkcyjnym na bieżąco uzupełniane są ubytki tartanu i poprawiane
linie boisk. Kompleks boisk nie wymaga większych prac remontowych.
Koszty utrzymania obiektu: w 2018 roku. poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe animatora, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej. Łączne wydatki wyniosły: 15.860,49 zł.
Stadion miejski przy placu Sportowym 1 funkcjonuje od 1945 roku. Ostatni większy remont wykonany był ponad 30 lat temu (drenaż płyty). Boisko piłkarskie o wymiarach 67
m × 100 m z nawierzchnią z trawy naturalnej, bieżnia 3-torowa (na prostej przy głównej
trybunie 5 torów) żużlowa. Trybuny z krzesełkami plastikowymi 400 szt.
Wykorzystanie:
- zajęcia szkolne,
- treningi: MKS Sława Sławno, UKS Sława Jedynka, MKS Święc Sławno,
- turnieje i zawody: MKS Sława Sławno, UKS Sława Jedynka, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy,
- imprezy: Maratony na Raty, Sławieńskie Czwartki Lekkoatletyczne, Biegi Śniadaniowe,
Bieg 12 Mostów.
Stan obecny.
Płyta boiska z podłożem z gliny oraz ciągi piesze wymagają wymiany. Bieżnia żużlowa
do wymiany na bieżnię tartanową - brak odpowiedniego odwodnienia (instalacja ponad
30-letnia). Brak jest odpowiedniej instalacji nawadniającej płytę stadionu, oświetlenia
obiektu, pomieszczeń socjalnych dla piłkarzy (szatnia, toalety), toalet dla kibiców.
Koszty utrzymania obiektu: w 2018 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów i wy100
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posażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych. Łączne wydatki wyniosły: 19.448,53 zł.
Plażowisko przy ulicy Kąpielowej oddane zostało do użytku w maju 2017 roku. Składa się
z plaży, stawu wodnego, boiska do plażowej piłki siatkowej, miejsca do grillowania, ciągów pieszych, ogrodzenia.
Wykorzystanie:
- kąpiele słoneczne, spacery,
- turnieje i zawody: Turnieje Piłki Siatkowej Plażowej,
- imprezy: Wakacjada.
Stan obecny.
Plażowisko jest nowym obiektem. OSiR dba o czystość i koszenie trawy. Woda w stawie
była badana przez SANEPID trzykrotnie w ciągu sezonu 2018 - od 15 maja do 15 września – nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm dla wody dopuszczonej do
kąpieli.
Koszty utrzymania obiektu w 2018 roku wyniosły 12.422,88 zł.
Boisko boczne przy ulicy Kapielowej. Boisko piłkarskie o wymiarach 67 m × 100 m z nawierzchnią z trawy naturalnej. Piłkochwyt 30 x 6 m z siatki powlekanej.
Wykorzystanie:
- treningi: MKS Sława Sławno, UKS Sława Jedynka,
- mecze sparingowe: MKS Sława Sławno, UKS Sława Jedynka.
Stan obecny.
Boisko boczne wymaga ogrodzenia i oświetlenia.
Finansowanie zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.
Na plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie składają się wydatki i dochody
budżetowe. OSiR finansowany jest z budżetu Miasta, a także z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł. Wysokość dotacji na działalność OSiR ustalana jest corocznie przez
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Radę Miejską w uchwale budżetowej. W 2018 roku Ośrodek otrzymał dotację z budżetu
Miasta Sławna w wysokości 1.068.208,72zł.
W 2018 roku OSiR poniósł wydatki w łącznej wysokości 1.068.208,72 zł na następujące
zadania:
- funkcjonowanie biura OSiR, w tym administracyjne na wynagrodzenia osobowe oraz
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne,
składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i innych, energię elektryczną,
zakup usług telefonii komórkowej, opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet, zakup usług
telefonii stacjonarnej, zakup usług bankowych, zakup usług remontowych (w tym konserwacje), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, pozostałe koszty finansowe – łącznie 512.037,67 zł,
- na utrzymanie obiektów administrowanych przez OSiR wyniosły w 2018 roku łącznie
400.477,18zł,
- koszty związane z organizacją imprez w łącznej wysokości 155 675,87 zł. Łączne darowizny na imprezy wyniosły 43.340,00 zł.
W 2018 roku dochody OSiR wynosiły łącznie 51.683,29 zł, na które składały się:
- wpływy z różnych opłat takich jak: wpisowe na turnieje, bilety na imprezę sportową
oraz wejściówki na siłownię,
- dochody z najmu obiektów jednostki takich jak hala sportowa, salka korekcyjna oraz
noclegi,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- z tytułu odsetek bankowych,
- pozostałe przychody.
Ponadto w 2018 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie otrzymał dofinansowanie dla animatora sportu na boisku ORLIK 2012 z Fundacji Orły Sportu Puck w wysokości
11.610,00 zł.
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W miarę potrzeb do prowadzenia zajęć i sędziowania zawodów zatrudniani są animatorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje (nauczyciele wychowania sportu, instruktorzy
sportu).
Organizacja imprez i wydarzeń w 2018 roku.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie przygotowuje roczny kalendarz imprez dzielących
się na sezon halowy i sezon imprez plenerowych. Zgodnie z przygotowanym kalendarzem
w 2018 roku odbyły się wydarzenia, których OSiR był organizatorem, bądź współorganizatorem.
Termin

Wydarzenie

Współorganizatorzy

Czwartki, godz. 15.00 – 17.00

SŁAWIEŃSKA SZKOLNA LIGA
PIŁKI SIATKOWEJ

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła
Podstawowa nr 3.

TURNIEJE PIŁKI RĘCZNEJ

UKS Lider

(listopad-marzec)
Soboty/Niedziele, godz. 9.00 –
16.00, (styczeń-grudzień)
Soboty, godz. 9.00 – 14.00
(listopad-marzec)

TURNIEJE GP W TENISIE
STOŁOWYM

Piątki, godz. 18.00 – 22.00
(listopad-marzec)

TURNIEJE GP W
BADMINTONIE

Soboty, godz. 9.00 – 13.00,
(listopad-marzec)

TURNIEJE GP W PIŁCE
SIATKOWEJ

UKS OSiR Badminton

14.01. 2019 r., godz. 12.00 –
20.00,

FINAŁ WOŚP

Miejski Sztab WOŚP, Urząd
Miejski, jednostki i instytucje
miejskie.

15.01-26.01.2018, godz. 9.00 –
14.00,

FERIE NA SPORTOWO 2018 Zajęcia
i turnieje: piłki ręcznej, piłki nożnej,
lekkiej atletyki, badmintona oraz gry i
zabawy sportowe.

UKS Lider, UKS Sława Jedynka,
UKS OSiR Badminton, MKS
Święc Sławno,

08.02.2018 r., godz. 15.00 –
19.00,

III MISTRZOSTWA MIASTA
SŁAWNO W JEDZENIU
PĄCZKÓW

Szkoła Podstawowa nr 3
Urząd Miejski, Piekarnia
Jakubowscy, PSS Społem,
Obserwator Lokalny,
Stowarzyszenie Tańca Finezja

10.02.2018 r., godz. 17.00 –
22.00,

24.03.2018 r., godz. 10.00 –
15.00,

X KARNAWAŁOWY
FESTIWAL TAŃCA Z GRACJĄ

XVI MISTRZOSTWA MIASTA
SŁAWNO W SKOKU WZWYŻ

Szkoła Podstawowa nr 1, Urząd
Miejski, Stowarzyszenie Tańca
Gracja.
MKS Święc Sławno
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III MISTRZOSTWA MIASTA
SŁAWNO W JEDZENIU
PĄCZKÓW

Urząd Miejski, Piekarnia
Jakubowscy, PSS Społem,
Obserwator Lokalny,
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Stowarzyszenie Tańca Finezja
10.02.2018 r., godz. 17.00 –
22.00,

X KARNAWAŁOWY
FESTIWAL TAŃCA Z GRACJĄ

24.03.2018 r., godz. 10.00 –
15.00,

XVI MISTRZOSTWA MIASTA
SŁAWNO W SKOKU WZWYŻ

21.04.2018 r., godz. 14.00 –
20.00,

I KONWENCJA FITNESS

Soboty, godz. 9.00 – 11.00
(marzec-listopad).

MARATONY NA RATY

Soboty/niedziele, godz. 11.00
– 19.00 (marzec-listopad

MECZE PIŁKI NOŻNEJ MKS
SŁAWA SŁAWNO

Szkoła Podstawowa nr 1, Urząd
Miejski, Stowarzyszenie Tańca
Gracja.
MKS Święc Sławno

Power Hula Hop ze Słupska,
Szkoła Tańca Magnetica, Urząd
Miejski

MKS Sława Sławno

Soboty, godz. 11.00 – 12.00,
(kwiecień-październik),

MECZE PIŁKI NOŻNEJ UKS
SŁAWA JEDYNKA

UKS Sława Jedynka

Czwartki, godz. 15.00 –
17.00, (kwiecień-październik),

CZWARTKI
LEKKOATLETYCZNE

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła
Podstawowa nr 3, MKS Święc

05.05.2018 r., godz. 12.00 –
20.00,

DZIEŃ FLAGI/MAJÓWKA/II
STARCIE MOCARZY

Urząd Miejski, Sławieński Dom
Kultury

12.05.2018 r., godz. 9.00 –
16.00,

VIII TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ IM. BARTKA
ZIĘBAKOWSKIEGO

P.B.S. Olszewski i Synowie

19.05.2018 r., godz. 12.00 –
21.00

V DZIEŃ ŚWIĘCÓW – XXII
BIEG ŚWIĘCÓW

Urząd Miejski, Sławieński Dom
Kultury, Gimnazjum Miejskie
nr 1, Komenda Powiatowa
Policji, Komenda Hufca ZHP im.
Wojsk Ochrony Pogranicza,
Stowarzyszenie Turystyki
Pieszej i Rowerowej „Na
Szlaku”, MKS Święc, MPGKiM
Sławno, WIK Sławno, MPEC
Sławno, Urząd Gminy Sławno,
OSP Sławsko, Bobrowice,
Gwiazdowo, Wrześnica.

23.06.2018 r., godz. 9.00 –
14.00

XVI BIEG 12 MOSTÓW

Urząd Miejski, Urząd Gminy
Sławno, OSP Gwiazdowo,
Bobrowice, Stowarzyszenie
Turystyki Rowerowej i Pieszej
„Na Szlaku”, Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
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Powiatowa Policji, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży
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23.06.2018 r., godz. 9.00 –
14.00

Szlaku”, MKS Święc, MPGKiM
Sławno, WIK Sławno, MPEC
Sławno, Urząd Gminy Sławno,
SławnoOSP Sławsko, Bobrowice,
Gwiazdowo, Wrześnica.

XVI BIEG 12 MOSTÓW

Urząd Miejski, Urząd Gminy
Sławno, OSP Gwiazdowo,
Bobrowice, Stowarzyszenie
Turystyki Rowerowej i Pieszej
„Na Szlaku”, Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej, Komenda
Powiatowa Policji, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej, KS Olszewscy i
Synowie Sławno

30.06.2018 r., godz.12.00 –
20.00

WAKACJADA

lipiec-sierpień, godz. 14.00 –
21.00

SPORTOWE LATO W MIEŚCIE

lipiec-sierpień, godz. 8.30 –
9.30.

Urząd Miejski.

Szkółka Tenisa Ziemnego, Turnieje
Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej
Plażowej
BIEGI ŚNIADANIOWE

07.10.2018 r., godz. 10.00 –
18.00

RAJD ROWEROWY JESIEŃ W
JABŁONOWYM SADZIE

Stowarzyszenie Turystyki
Rowerowej i Pieszej „Na
Szlaku”.

11.11.2018 r., godz. 10.00 –
19.00

BIEG NIEPODLEGLOŚCI

Urząd Miejski, Szkoła
Podstawowa nr 3

24.11.2018 r., godz. 14.00 –
19.00

FESTYN CHARYTATYWNY DLA
NIKOLI

Caritas, STRiP „Na Szlaku”,
rodzina i przyjaciele Nikoli.

01.12.2018 r., godz. 9.00 –
16.00

IV TURNIEJ PIKI SIATKOWEJ IM.
ST. MISZCZAKA

ZIE Marek Miszczak

29.12.2018 r., godz. 10.00 –
20.00

/FESTYN RODZINNY Z
NIEPODLEGŁOŚCIĄ NA
SPORTOWO

TURNIEJ EKSTRALIGI
KOBIET W PIŁCE RĘCZNEJ

Urząd Miejski, UKS Lider
Handball, SPR Pogoń Szczecin,
EKS Start Elbląg, Energa AZS
Koszalin.
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6.8.6 Pomoc społeczna
6.8.6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
Miejski Ośrodek Pomocy w Sławnie jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta
Sławno prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Ośrodek realizuje zadania własne
i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz inne wynikające z odrębnych przepisów.
Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków ustalany przez kierownika ośrodka. Wydatki Ośrodka finansowane są z budżetu Miasta Sławno
oraz ze środków przekazywanych przez Wojewodę.
1)

Cele i zadania realizowane w 2018 roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie swoją pracą dąży do przezwycię-

żenia trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. swym działaniem obejmuje osoby lub rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej m.
in. sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W 2018 roku w drodze decyzji administracyjnych przyznano świadczenia z pomocy społecznej 612 osobom. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy było: bezro106
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bocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.
Z zasiłków okresowych w 2018 roku skorzystały 143 rodziny na łączną kwotę
320.134,00 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 320.134,00 zł.
Z zasiłków celowych skorzystało 221 rodzin na łączna kwotę 59.575,00 zł, w tym przyznano 12 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 2.560,00 zł. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.
W 2018 roku z zasiłków stałych skorzystało 60 osób na łączną kwotę 302.586,00 zł.
Za 59 osób korzystających z tych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 26.390,00 zł (łącznie).
Ośrodek prowadził także dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach szkolno –
wychowawczych (obiady dwudaniowe) oraz gorące jednodaniowe posiłki dla najuboższej części społeczeństwa miasta Sławno. W roku 2018 z posiłków skorzystało 381 osób,
a koszt posiłków wyniósł 410.402,00 zł.
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są realizowane
przez gminę w ramach zadań zleconych.
W 2018 roku usługami opiekuńczymi ogółem objęto 96 osób, które z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagały pomocy. Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta jako zadanie własne skorzystały 84 osoby. Koszt całkowity poniesiony w 2018 roku na te usługi to kwota 615.281,00 zł.
Specjalistycznymi usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa, jako zadanie zlecone, objęto 12 osób. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 117.536,00 zł. Opiekę sprawowało 14 opiekunek etatowych oraz 7 osób w ramach
umowy zlecenia.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie od stycznia 2018 przystąpił do Programu
Opieka 75+, którego strategicznym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Gmina przystępując do realizacji programu uzyskała finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W 2018 roku z usług w ramach
programu Opieka 75+ skorzystało 15 osób na łączną kwotę 57 620,16 zł, z czego w ramach
ww. programu ośrodek uzyskał dofinansowanie w wysokości 28 810,08 zł.
2)

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz

dodatków mieszkaniowych w 2018 roku.
Realizując zadania zlecone gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych w 2018 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przyznał świadczenia rodzinne na kwotę 4.035.802,30 zł, które zostały wypłacone w kwotach podanych poniżej:
- zasiłek rodzinny - 1.072.570,63 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 37.802,92 zł,,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego - 101.561,19 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania - 102.479,26 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 11.926,81 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 59.164,64 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 52.144,78 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 9.360,69 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 24.721,19 zł,
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- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 123.704,84 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny - 754.677,28 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 365.208,54 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne - 839.818,10 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 86.190,50 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 51.888,90 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 86.000,00 zł,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chorego - 4.000,00 zł.
Ponadto w 2018 roku wypłacono następujące dodatki:
- dodatek mieszkaniowy dla 210 rodzin na łączną kwotę - 282.371,97 zł,
- zryczałtowany dodatek dla 15 rodzin na łączną kwotę - 1.762,38 zł.
Realizując zadania zlecone gminom w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przyznał w drodze decyzji administracyjnych powyższe świadczenia na łączną kwotę - 788.318,00 zł. W okresie od 01
stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 118 rodzin,
w których uprawnienia do świadczenia posiadało 178 osób, co dało 1.818 przyznanych
świadczeń. Ponadto, dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych w roku 2018 przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła 240.908,65 zł.
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty stypendiów szkolnych
w 2018r. w łącznej kwocie - 151.949,84 zł. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w formie stypendium szkolnego: 44. Liczba uczniów, którzy otrzymali pomoc w formie stypendium szkolnego: 93.
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Świadczenia wychowawcze (500 +). Realizując zadania zlecone gminom w zakresie
świadczeń wychowawczych w 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie,
na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, przyznał świadczenia wychowawcze
na łączną kwotę 7.104.727,80 zł. Ogółem w 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 896
rodzin, co przekłada się na 1.263 świadczenia.
Świadczenie „Dobry Start” (300+). Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczenia „Dobry Start” za okres od 01 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń łącznej kwocie 388.800,00 zł. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry
Start” ogółem - 952. Liczba przyznanych świadczeń – 1.296.
3) Program Wspierania Rodziny w Mieście Sławno.
Uchwałą nr XXX/172/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Rada Miejska w Sławnie przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Sławno na lata 2016-2018. Cele programu to m. in. prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz rodziny, udzielanie
wsparcia i pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczej, doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
Realizatorzy i partnerzy Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sławno to:
szkoły podstawowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, Sąd Rejonowy
w Sławnie, Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, Świetlica „Nasze Wspólne Gniazdo”,
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy i Zespół Interdyscyplinarny.
Zadaniem ich była poprawa sytuacji dziecka i rodziny, poprzez systematyczną pracę na
rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa rodziny, ograniczania patologii społecznych,
minimalizowania negatywnych zachowań, podnoszenia oraz stworzenia skutecznego
systemu wsparcia dla rodziny i dziecka w ramach swoich kompetencji.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek
częściowego ponoszenia kosztów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.
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Zgodnie z art. 191 ust.9 i ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępcze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ponosił część
kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach wychowawczych i w rodzinach
zastępczych. Koszty za pobyt 35 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2018
roku wyniosły 150.237,36 zł, zaś wydatki za pobyt 13 dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych to kwota 261.201,24 zł.
4)

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uchwałą nr XXXIX/2016/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Sławnie przyjęła Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023.
Podstawą do diagnozowania i zidentyfikowania głównych problemów społecznych
w Mieście Sławno była ocena zasobów pomocy społecznej z poprzednich lat oraz zbiór
danych statystycznych uzyskanych z instytucji zajmujących się przedmiotową problematyką.
W Mieście Sławno za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej odpowiedzialny jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Strategia stanowi podstawę do tworzenia bardziej
szczegółowych programów działania poprawiających jakość życia wszystkich grup we
wszystkich obszarach życia społecznego. Strategia prezentuje grupy osób zagrożonych
wyodrębnieniem społecznym. Prace koncentrowały się w poszczególnych obszarach nad
problemami i potrzebami kategorii osób: ubogich, bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży pozbawionej właściwej opieki biologicznych rodziców,
kobiet samotnie wychowujących dzieci, osób starszych, ofiar przemocy, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, starszych, samotnych, osób uzależnionych, osób żyjących
w bardzo trudnych warunkach życia, opuszczających zakłady karne itp.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest zgodna z podstawowymi zasadami
współżycia społecznego a w szczególności z zasadą pomocniczości.
Pojęcie pomocniczości oznacza, że struktury wyższe np.: organy władzy nie powinny wyręczać osób, rodzin, grup społecznych w tym, w czym mogą same sobie poradzić.
Rolą organów władzy jest przede wszystkim: pobudzanie, podtrzymywanie, wspomaga-

111

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
nie, wspieranie, gdy realizacja tych zadań przekracza ich możliwości.
Bardzo ważnym czynnikiem jest wyzwalanie, wykorzystywanie zewnętrznych zasobów
i kompetencji osób, grup oraz społeczności lokalnych.
Działania pomocowe kierowane były szczególnie ku środowiskom, które pozostają na
marginesie życia społecznego, są wykluczone społecznie bądź zagrożone tym zjawiskiem.
Głównym narzędziem stosowanym w celu dokonania pozytywnych zmian będzie praca
socjalna rozumiana jako wszelkie działania typu prospołecznego, którego celem jest podtrzymywanie, chronienie i rozwijanie interesów jednostek i rodzin.
Do podstawowych zadań strategii rozwiązywania problemów społecznych należy:
- diagnoza problemów społecznych w mieście,
- analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz szans i zagrożeń jakie
wpływają na wybrane obszary problemowe czyli przygotowanie analizy
SWOT dla Miasta Sławno,
- ustalenie dla obszarów problemowych celów strategicznych i operacyjnych
oraz określenie działań, które należy podjąć dla osiągnięcia wypracowanych celów.
Przy opracowaniu strategii wyznaczono następujące cele:
- dążenie do poprawy sytuacji materialnej grup ekonomicznie najsłabszych,
- prowadzenie działań osłonowych,
- wychodzenie naprzeciw zagrożeniom społecznym,
- pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu rol społecznych i funkcjonowaniu
w środowisku,
- przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji grup społecznych,
- zmniejszenie spożycia alkoholu i używania środków psychoaktywnych oraz ograniczenie negatywnych skutków ich spożywania wśród mieszkańców,
- tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do życia zawodowego
i społecznego,
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- przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,
- podniesienie świadomości społecznej dzięki organizowanym kampaniom informacyjnym.
6.8.6.2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie działa jako samodzielna jednostka
organizacyjna od 1 stycznia 2014 roku na mocy Uchwały Nr XXXVIII/202/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 października 2013 roku, w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.
ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Placówka przeznaczona jest dla 32 uczestników, którym udziela się wsparcia w formie zajęć terapeutycznych, wspierająco – aktywizujących i wielu innych, pomagającym
w kształtowaniu kontaktów z otoczeniem, jak również uczących zaradności w życiu codziennym.
W 2018 roku do placówki uczęszczały 24 osoby z terenu Miasta Sławna.
Głównym celem działalności ŚDS jest rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie terapii zajęciowej i różnego rodzaju treningów, zmierzająca do zapobiegania nawrotom choroby, łagodzenia jej objawów poprzez motywowanie, aktywizowanie do powrotu do pełnej, samodzielnej egzystencji w społeczeństwie.
Głównym zadaniem jest wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
w przystosowaniu się do samodzielnego życia w społeczeństwie oraz wyposażenie ich
w podstawowe umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym, które na skutek długotrwałej choroby zostały utracone.
Cele i zadania ŚDS realizowane są poprzez różnego rodzaju formy terapii i rehabilitację
uczestników.
W 2018 roku instruktorzy, terapeuci i inni specjaliści prowadzili zajęcia w pracowniach:

113

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
plastycznej i rękodzieła, terapii manualnej i artystycznej, komputerowo – poligraficznej,
majsterkowicza, sportowo-ruchowej, kulinarnej, na świetlicy.
W 2018 roku w ŚDS zatrudnionych było łącznie 10 pracowników (7,75 etatu), w tym: kierownik, główny księgowy, terapeuci, instruktor terapii zajęciowej, specjalista pracy z rodziną i pracownik socjalny oraz konserwator.
ŚDS finansowany jest z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. W 2018 roku wykorzystano dotację w wysokości 605.581,00 zł otrzymaną na funkcjonowanie placówki, w
tym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 20.520,00 zł.
6.8.6.3. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Realizując Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2018 rok
podjęto poniższe działania:
1. Zapewniono dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy.
Finansowano i koordynowano pracę Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Sławnie. Spotkania skierowane były dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy według poniższego harmonogramu: poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, od wtorku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
- praca administracyjno - informacyjna związana z koordynacją pracy punktu, profilaktyką, obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawy
związane z wydawaniem koncesji alkoholowych . Ponadto można było skorzystać z porad psychologów oraz wziąć udział w zajęciach organizowanych w:
- poniedziałek - w godz. 15:30 - 18:30 – psycholog,
- wtorek - w godz. 17:30 - 19:00 -zajęcia edukacyjne grupowe dla osób uzależnionych,
- w godz. 16:00 - 19:00 - radca prawny,
- czwartek - w godz. 15:30 - 18:30 - zajęcia indywidualne dla osób uzależnionych oraz
ofiar i sprawców przemocy,
- piątek – w godz. 16:00 - 18:00 - zajęcia edukacyjne indywidualne dla osób uzależnio114

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
nych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych,
- od godz. 18:00 – miting grupy AA.
2. Rodzinom, w których wystąpiły problemy uzależnień zaproponowano pomoc psychologiczną, edukacyjną oraz prawną.
W każdy poniedziałek tygodnia dyżury pełnił psycholog, który udzielał wsparcia dla osób
uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy. Pomocy udzielano indywidualnie jak i całym rodziną z zakresu psychologii, zależnie od potrzeb klientów i zgłaszanych problemów. Realizowano zróżnicowane formy pomocy psychologicznej. Łącznie
przeprowadzono 115 rozmów, w tym; terapię rodzinną, terapię indywidualną, DDA, przemoc, problemy emocjonalne, rodzinne, współuzależnienie, narkotyki. Ponadto pomocą psychologiczną objęto dzieci uczęszczające na świetlicę opiekuńczą , mieszczącą się
w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy.
Opieka psychologiczna, w zależności od potrzeb miała charakter jednorazowy lub
charakter terapii długoterminowej.
W każdy wtorek tygodnia odbywały się zajęcia edukacyjne grupowe dla osób uzależnionych. Głównym celem grupy była chęć zaprzestania picia , poznanie aspektów choroby
alkoholowej i nabycie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie na trzeźwo. Grupa
była rotacyjna, a w zajęciach brało udział od 8 do 15 osób. W grupie rozwiązywane były
codzienne problemy życiowe uczestników, poruszane były problemy sfery życia rodzinnego, psychicznego, duchowego i społecznego. Duży nacisk w trakcie zajęć kładziono na
umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym i narkotykowym, ponieważ zdecydowana większość uczestników, to osoby, które miały krótki okres abstynencji. Jednym
z celów zajęć był własny rozwój i dzielenie się tym, jakie nowe sposoby udaje się wprowadzić w życie. Stosowano trening asertywnych zachowań abstynenckich.
Radca prawny w 2018 roku pełnił dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym do
spraw Uzależnień i Przemocy przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie w każdy wtorek w godz. 16.00 – 19.00. W ramach tych dyżurów odnotowano 90 przyjęć. Zgłaszającym się osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz
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ofiarom i sprawcom przemocy z terenu Miasta Sławno udzielano porad prawnych oraz
informacji i wyjaśnień. Oprócz powyższego, w ramach udzielanej pomocy prawnej przygotowywano

i sporządzano pisma procesowe i inne, a także pomagano w wypełnieniu

określonych dokumentów i druków. Wśród zgłaszających się osób były kobiety z rodzin,
w których występuje problem alkoholowy oraz przemoc, które zdecydowały się zwrócić
o pomoc.
Udzielana pomoc prawna dotyczyła spraw interesujących poszczególne zgłaszające się
osoby i obejmowała szeroki zakres spraw. W szczególności dotyczyła prawa rodzinnego, spadkowego, pracy, cywilnego, administracyjnego, egzekucji itd. Określając bardziej
szczegółowo, były to sprawy dotyczące np. rozwodu i separacji, alimentów, podziału majątku, władzy rodzicielskiej, prawa do renty, stosunku pracy, uprawnień pracowniczych,
egzekucji, kredytów i ich spłaty, zagadnień mieszkaniowych, dziedziczenia i zachowku,
prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy i MOPS, prawa do odszkodowania, zagadnień administracyjnych, toczących się spraw sądowych i administracyjnych.
W każdy czwartek tygodnia odbywały się spotkania indywidualne dla osób uzależnionych
oraz ofiar i sprawców przemocy. Osoby korzystające z zajęć to osoby z problemem alkoholowym, osoby współuzależnione , osoby z problemem narkotykowym, ofiary przemocy, sprawcy przemocy, osoby DDA (dorosłe dzieci alkoholików ).
W każdy piątek miesiąca odbywały się zajęcia edukacyjno-motywacyjno-wspierające dla
osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień
behawioralnych, prowadzono regularnie dziennik spotkań z klientami (dot. problematyki zgłaszanej przez klientów) oraz dziennik rejestracji klientów, udzielono szeregu porad podczas jednorazowych wizyt – zarówno dla osób bezpośrednio zainteresowanych
(mających problem z jakąś używką lub zachowaniem ryzykownym), jak i dla ich rodzin.
Z czterema klientami przeprowadzano regularne/cykliczne ambulatoryjne spotkania dotyczące ich uzależnień w oparciu o model transteoretyczny (łączący różne szkoły terapii).
Spotkania trwały od miesiąca do 10 miesięcy, w zależności od potrzeby klienta.
W punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy bezpłatnie udostępniono pomieszczenie dla grupy AA. W każdy piątek tygodnia od godz. 18:00 do godz.
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20:00 odbywały się spotkania mityngowe AA. Grupa ta jest grupą anonimową i działa we
własnym zakresie. Zajęcia prowadzono przez uczestników spotkań. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą
i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z
alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestniczenia we wspólnocie jest chęć zaprzestania
picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, grupa jest samowystarczalna poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera, ani nie zwalcza żadnych poglądów. Podstawowym celem jest trwanie
w trzeźwości i pomaganie innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
3. Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną promującą zdrowy
styl życia poprzez kampanie społeczne, programy profilaktyczne oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.
Dofinansowano festyny rodzinne, zajęcia pozaszkolne, konkursy, wyjścia do kina i inne
formy spędzania czasu wolnego w gronie rodziny lub przyjaciół, jako promocję zdrowego stylu życia oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Dofinansowano festyn rodzinny „ Z niepodległością na Sportowo”, jako promowanie zdrowego stylu życia. Udzielono dofinansowania i współorganizowano z SDK Sławnieński Dzień Dziecka, który odbył się 2 czerwca 2018 roku. Dofinansowano imprezę sportowo rekreacyjną „ Wakacjada
2018” organizowaną przez SDK w Sławnie. Dofinansowano projekcję filmów dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych – bezpłatne wejścia na seanse filmowe, wyświetlane w Sławieńskim Domu Kultury. Filmy te miały na celu wypełnienie czasu wolnego i poznawanie nowych możliwości. Przeprowadzono konkurs na Małą Formę Teatralną
o Charakterze Profilaktycznym „Proforma 2018”, który odbył się 14 kwietnia 2018 roku.
Zakupiono bilety na koncert „NIEĆPA 2018”. Program artystyczno-profilaktyczny w zakresie narkomani odbył się w sali GRYFIA w Słupsku. Przed koncertem odbyła się dyskusja na temat szkodliwości narkotyków i skutkach jakie za sobą niesie używanie środków
psychoaktywnych. Promowano akcję „JAK UCHRONIĆ DZIECKO OD ŚRODOWISKA ALKOHOLOWEGO I NIKOTYNOWEGO ”. Zakupiono poradniki , które trafiły za pośrednictwem
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szkół do rodziców. Celem tego działania było uświadomienie ich o zagrożeniach związanych z używaniem alkoholu i wyrobów tytoniowych. Prelekcje na temat uzależnień prowadzone były podczas wywiadówek w szkołach, a udział w programie wzięło 120 rodziców. Celem tego działania było uświadomienie, jakie zachowania mogą być niepokojące i
na co rodzic powinien zwrócić uwagę.
Sfinansowano transport na pielgrzymkę do Polanowa w intencji trzeźwości narodu, która odbyła się 26 sierpnia 2018 roku. Zakupiono kampanie edukacyjno- informacyjne dla
przedszkoli „ Cyber uzależnienie, jak rozpoznać, jak reagować”. Materiały rozprowadzono do przedszkoli miejskich. Zakupiono trzy kampanie profilaktyczne „ Reaguj na przemoc”, „ Postaw na rodzinę ” , „Dopalacze - Powiedz STOP!”. Materiały zostały rozprowadzone do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego i Zespołu Interdyscyplinarnego. Finansowano i koordynowano zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży podjęto działania w organizowaniu czasu wolnego, czasu na odprężenie się, odpoczynek od szkoły, także na aktywne
spędzanie wolnego czasu i dobrą zabawę bez nałogów. Zaprosiliśmy dzieci i młodzież na
imprezy i zajęcia sportowe:
Zajęcia sportowe były prowadzone z zakresu piłki siatkowej, tenisa stołowego, badmintona, lekkiej atletyki, tańca towarzyskiego (przepisy, zasady sędziowania oraz elementy
techniki i taktyki ), a także gier i zabaw ruchowych (przepisy, zasady i organizacja) odbywały się w czwartki, soboty, niedziele w czasie wolnym od nauki. Każde spotkanie poprzedzone było treściami teoretycznymi dotyczącymi w/w obszarów tematycznych profilaktyki. W czasie trwania zajęć zostały zastosowane następujące metody pracy: pogadanka, dyskusja, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, zajęcia praktyczne. Podczas spotkań przeważały formy pracy zespołowej. Dzięki tym zajęciom dzieci i młodzież poprawiała relacje z rówieśnikami, poprawiała sprawność fizyczną, zwiększała kulturę osobistą, uczyła się radzenia sobie z nadmiernym stresem i napięciem, nabywała umiejętności zachowań asertywnych oraz zdrowego stylu życia i samodzielnego organizowania
czasu wolnego.
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4. Wspomagano działania Policji, MOPS, kuratorów sądowych, szkół w zakresie „Niebieskiej karty”.
W ramach programu after – care, jako terapii pogłębionej tzn. po podstawowym programie terapii, pokrywano koszty pobytu na zajęciach terapeutycznych - dwudniowych.
Spotkania miały na celu motywowanie do zachowania abstynencji. Odbywały się w Ośrodku Terapii Uzależnień w Stanominie i Szczecinku. Na wniosek Policji, MOPS i rodzin, wezwano na rozmowy w sprawie nadużywania alkoholu 32 osoby. Na spotkaniach motywowano do podjęcia leczenia odwykowego. Przedstawiono dostępne formy leczenia uzależnień. Skierowano 22 osoby z problemem uzależnienia na specjalistyczne badanie przez
biegłego lekarza psychiatrę i biegłego psychologa, celem wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia.
Złożono 17 wniosków do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych.
5. Finansowano działalność placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Opiekuńczej „Nasze wspólne gniazdo”.
Świetlica Opiekuńcza „Nasze Wspólne Gniazdo” czynna była od poniedziałku do piątku
w godzinach od godz. 12:00 do godz. 18:00. W dni wolne od nauki tj. ferie świąteczne, ferie zimowe i wakacje, placówka była czynna od godz. 10:00 do godz. 16:00. Świetlica od 20
sierpnia 2018 roku do 16 października 2018 roku. była zamknięta z powodu braku kadry
opiekuńczo – wychowawczej. W 2018 roku na zajęcia świetlicowe uczęszczało 22 dzieci.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych ze Sławna. Dzieci przyjmowane były według następujących kryteriów: pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniami, o niskim statusie materialnym, wychowujące się w niekorzystnych warunkach, którym rodzice nie zapewniają opieki w czasie wolnym od nauki. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy miały dzieci, których oboje rodzice pracują.
Szczególnie częstymi problemami wśród rodzin dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe było samotne rodzicielstwo, problem alkoholowy lub wielodzietność w rodzinie.
W ciągu całego roku wychowawcy pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji oraz utrwala-

119

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
niu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o kulturę zachowania , eliminowano wszelkie objawy agresji. Wiele czasu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa
dzieci na drodze, w szkole i poza nią. Przez cały rok prowadzone były zajęcia plastyczne,
techniczne, sportowe, komputerowe, na których wychowankowie mogli rozwijać swoje
zdolności i zainteresowania.
We współpracy z pedagogami i wychowawcami klas rozwiązywano problemy wychowawcze.
Świetlica była miejscem, gdzie dzieci mogły miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas,
po zakończonych zajęciach lekcyjnych w szkołach.
6.9. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Sławnie
Stosowanie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
Burmistrz Miasta jest organem wykonawczym, do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Miejskie. We wskazanym okresie Rada Miejska w Sławnie podjęła
ogółem 94 uchwały.
Uchwały Rady realizowały wydziały, stanowiska pracy i jednostki organizacyjne:
RM – Rada Miejska,
GP – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami,
SSE – Wydział Spraw Społecznych i Edukacji,
GKI – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
FB – Wydział Finansowo-Budżetowy,
PUP – stanowisko ds. profilaktyki uzależnień i przemocy,
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Nr uchwały,

Uchwała w sprawie

data sesji

Termin wejścia
w życie

Realizu-

Stan realizacji

jący

uchwały

uchwałę
L/282/2018
09.02.2018

L/283/2018
09.02.2018

L/284/2018
09.02.2018

L/285/2018
09.02.2018

L/286/2018
09.02.2018

przyjęcia Miejskiego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy
w
Rodzinie na lata 20182023

z dniem podjęcia

SSE

stosowana

dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli
w 2018 roku

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(13.03.2018r.,
poz. 1204 )
z mocą
obowiązującą od
01.01.2018r

SSE

zrealizowana

rozebrania pomnika
wyzwolenia Ziemi
Sławieńskiej
–
czołg, znajdującego się na
skwerze przy ul. Armii
Krajowej w Sławnie

z dniem podjęcia

OR

zrealizowana

zmiany Uchwały nr
XLV/303/2005 z dnia 21
grudnia 2005r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(13.03.2018r.,
poz. 1205)

GKI

zrealizowana

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(15.02.2018r.,
851)

FB

MOPS

- wprowadzono
zmiany: uchylenie
§ 28
i § 29

zrealizowana
- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych
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LI/287/2018
30.03.2018

LI/288/2018
30.03.2018

LI/289/2018
30.03.2018

LI/290/2018
30.03.2018

122

przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie miasta Sławno w
2018r.

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(27.04.2018r.,
poz. 2117)

GKI

zrealizowana

zmiany Uchwały nr
XXXII/295/2002 w
sprawie określenia zasad
wynajmowania lokali
wchodzących
w
skład mieszkalnego
zasobu Gminy Miasta
Sławno
z dnia 22
marca 2002r.

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(27.04.2018r.,
poz. 2118)

GKI

zrealizowana

wyrażenia zgody na
sprzedaż na własność w
trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej
nr 21/37
w
obrębie 0003 m. Sławno,
stanowiącą własność
Gminy Miasta Sławno

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 99% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 2,
stanowiącego własność
Gminy Miasto Sławno,
usytuowanego przy ulicy
Polanowskiej 3 na rzecz
najemcy tego lokalu

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

- wprowadzono
zmiany, dotyczące
§ 11 załącznika
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LI/291/2018
30.03.2018

LI/292/2018
30.03.2018

LI/293/2018
30.03.2018

LI/294/2018
30.03.2018

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 99% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 3,
stanowiącego własność
Gminy Miasto Sławno,
usytuowanego przy ulicy
Koszalińskiej 22 na rzecz
najemcy tego lokalu

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 99% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 4,
stanowiącego własność
Gminy Miasto Sławno,
usytuowanego przy ulicy
M. Curie-Skłodowskiej
22 na rzecz najemcy tego
lokalu

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 99% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 6,
stanowiącego własność
Gminy Miasto Sławno,
usytuowanego przy ulicy
M. Curie-Skłodowskiej
24 na rzecz najemcy tego
lokalu

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

zmieniająca Uchwałę nr
L/283/2018 Rady
Miejskiej
w
Sławnie z dnia 09 lutego
2018r. w sprawie
dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli
w 2018 roku

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(27.04.2018r.,
poz. 2119)
z mocą
obowiązującą od
01.01.2018r.

SSE

zrealizowana
- dostosowano
zapisy uchwały do
aktualnego stanu
prawnego
(uchylono § 4)
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LI/295/2018
30.03.2018

LI/296/2018
30.03.2018

LI/297/2018
30.03.2018

LI/298/2018
30.03.2018

124

określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla
pedagogów,
psychologów,
logopedów, terapeutów
pedagogicznych i
doradców zawodowych

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(27.04.2018r.,
poz. 2120)
z mocą
obowiązującą od
01.09.2018r.

SSE

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(12.04.2018r.,
poz. 1665)

FB

uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2018-2032

z dniem podjęcia

FB

podziału Gminy Miasto
Sławno na okręgi
wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz
liczby radnych
wybieranych w każdym
okręgu

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(27.04.2018r.,
poz. 2121)

stosowana
- ujednolicenie
wymiaru godzin
zajęć dla
wszystkich
specjalistów
wymienionych
w przepisie

zrealizowana
- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

stosowana
- uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno

OR

zrealizowana
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LI/299/2018
30.03.2018

LII/300/2018
20.04.2018

LII/301/2018
20.04.2018

LII/302/2018
20.04.2018

LII/303/2018
20.04.2018

podziału Gminy Miasto
Sławno na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich
granic i numerów oraz
siedzib obwodowych
komisji wyborczych

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(27.04.2018r.,
poz. 2122)

OR

zrealizowana

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 99% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 1,
stanowiącego własność
Gminy Miasto Sławno,
usytuowanego przy ulicy
Polanowskiej 3 na rzecz
najemcy tego lokalu

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji
Miasta Sławno na lata
2018-2023

z dniem podjęcia

GKI

stosowana

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(27.04.2018r.,
poz. 2167)

FB

zrealizowana

uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2018-2032

z dniem podjęcia

FB

- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

stosowana
- uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno
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LII/304/2018
20.04.2018
LIV/305/2018
29.05.2018

LIV/306/2018
29.05.2018

LIV/307/2018
29.05.2018

LV/308/2018
08.06.2018

LV/309/2018
08.06.2018
LV/310/2018
08.06.2018

LV/311/2018
08.06.2018
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zaciągnięcia
długoterminowego
kredytu bankowego

z dniem podjęcia

FB

zrealizowana

udzielenia pomocy
finansowej w formie
dotacji celowej dla
Województwa
Zachodniopomorskiego

z dniem podjęcia

SSE

zrealizowana

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(05.06.2018r.,
poz. 2704)

FB

zrealizowana

uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2018-2032

z dniem podjęcia

FB

rozpatrzenia i
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego oraz
sprawozdania wykonania
budżetu Miasta Sławno
za 2017 rok

z dniem podjęcia

FB

zrealizowana

absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za
rok 2017

z dniem podjęcia

FB

zrealizowana

przyjęcia „Oceny
zasobów pomocy
społecznej za rok 2017
dla Miasta Sławno”

z dniem podjęcia

ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z
wychowania
przedszkolnego i
warunków częściowego
lub całkowitego
zwolnienia z tych opłat w
przedszkolach
publicznych
prowadzonych przez
Miasto Sławno

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(05.07.2018r.,
poz. 3180)
z mocą
obowiązującą od
01.09.2018r.

- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

stosowana
- uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno

RM
SSE

zrealizowana

MOPS

SSE

stosowana
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LV/312/2018
08.06.2018

LV/313/2018
08.06.2018

LV/314/2018
08.06.2018

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 99% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 3,
stanowiącego własność
Gminy Miasto Sławno,
usytuowanego przy ulicy
Koszalińskiej 11 na rzecz
najemcy tego lokalu

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od
opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego
działek nr 93/10, 93/11,
93/12, 93/13, 93/17,
93/23, 93/25, 93/26,
93/18, 1096/4, 93/1,
93/21, 93/22, których
użytkownikiem
wieczystym jest ABWood
Sp. z o.o.
z
siedzibą w Sławnie oraz
wysokości stawek
procentowych tych
bonifikat i warunków ich
udzielania

z dniem podjęcia

GP

stosowana

wyrażenia zgody na
adaptację lokalu
użytkowego położonego
w Sławnie przy ul.
Polanowskiej 41 na
cztery lokale mieszkalne
oraz ustalenia kryteriów
na ich przydział

z dniem podjęcia

GP

uchylona

127

Raport o stanie gminy Miasto Sławno

LV/315/2018
08.06.2018

LV/316/2018
08.06.2018

LVI/317/2018
29.06.2018

LVI/318/2018
29.06.2018

LVI/319/2018
29.06.2018

LVI/320/2018
29.06.2018
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wyznaczenia inkasenta
opłaty targowej

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
14.06.2018r.,
poz. (2857)

GKI

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(14.06.2018r.,
poz. 2858)

FB

przyjęcia projektu
regulaminu dostarczania
wody
i
odprowadzania ścieków

z dniem podjęcia

GKI

zmiany Statutu Żłobka
Miejskiego w Sławnie

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(16.07.2018r.,
poz. 3379)

SSE

ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Miasta
Sławno

z dniem podjęcia
z mocą
obowiązującą od
dnia
01.07.2018r.

RM

powołania doraźnej
Komisji do opracowania
Statutu Miasta Sławno

z dniem podjęcia

RM

zrealizowana
- podpisano umowę
z inkasentem opłaty
targowej

zrealizowana
- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

zrealizowana
- przyjęto projekt
regulaminu i
przekazano do
zaopiniowania
odpowiedniemu
organowi
regulacyjnemu

zrealizowana
- wprowadzono
zmiany w § 6 i § 7

utraciła moc
(podjęto Uchwałę
nr IV/17/2018
z 31 grudnia
2018r.)
zrealizowana
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LVI/321/2018
29.06.2018

LVI/322/2018
29.06.2018

LVII/323/2018
10.08.2018

LVII/324/2018
10.08.2018

LVII/325/2018
10.08.2018

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(05.07.2018r.,
poz. 3210)

FB

zrealizowana

uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2018-2032

z dniem podjęcia

FB

stosowana
- uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(14.08.2018r.,
poz. 3831)

FB

zrealizowana

uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2018-2032

z dniem podjęcia

FB

ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania
tych napojów na terenie
Miasta Sławno

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(07.09.2018r.,
poz. 4060)
z mocą
obowiązującą od
09.09.2018r.

- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

stosowana
- uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno

SSE

stosowana

PUP
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LVIII/326/2018
31.08.2018

LVIII/327/2018
31.08.2018

LVIII/328/2018
31.08.2018

LVIII/329/2018
31.08.2018
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wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 84% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 2,
stanowiącego własność
Gminy Miasto Sławno,
usytuowanego przy ulicy
M. Curie-Skłodowskiej 7
na rzecz najemcy tego
lokalu

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 50% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym
nieruchomości
oznaczonych geodezyjnie
nr 1103/1, 1103/2, 765/3
obr. 0003 Miasta Sławno

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
położonej w Sławnie przy
ul Koszalińskiej 60,
poprzez wyodrębnienie
lokali mieszkalnych oraz
ich sprzedaż na rzecz
najemców

-

GP

wprowadzono
zmianę w § 3,
dotyczącą wejścia
w życie
(podjęto Uchwałę
nr LIX/336/2018
z 28 września
2018r.)

zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Sławnie
nr XXIV/117/2012 z dnia
24 września 2012r.
w sprawie określenia
lokalizacji przystanków
komunikacyjnych w
Sławnie, których
właścicielem lub zarządcą
jest Gmina Miasto
Sławno oraz warunków
i zasad korzystania z nich

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(18.09.2018r.,
poz. 4181)

GKI

zrealizowana
- zmieniono
załącznik nr 1
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LVIII/330/2018
31.08.2018

LVIII/331/2018
31.08.2018

LVIII/332/2018
31.08.2018

LVIII/333/2018
31.08.2018

LVIII/334/2018
31.08.2018

zmieniająca Uchwałę nr
LI/298/2018 Rady
Miejskiej
w Sławnie
z dnia 30 marca 2018r. w
sprawie podziału Gminy
Miasto Sławno na okręgi
wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz
liczby radnych
wybieranych w każdym
okręgu

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(18.09.2018r.,
poz. 4182)

OR

zrealizowana

zmieniająca Uchwałę nr
LI/299/2018 Rady
Miejskiej
w Sławnie
z dnia 30 marca 2018r. w
sprawie podziału Gminy
Miasto Sławno na stałe
obwody głosowania,
ustalenia ich granic i
numerów oraz siedzib
obwodowych komisji
wyborczych

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(18.09.2018r.,
poz. 4183)

OR

zrealizowana

utworzenia odrębnego
obwodu głosowania,
ustalenia numeru, granic
oraz siedziby obwodowej
komisji wyborczej

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(18.09.2018r.,
poz. 4184)

OR

zrealizowana

zwolnienia w całości z
obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru
zajęć dyrektora
i wicedyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 w
Sławnie

z dniem podjęcia
z mocą
obowiązującą od
dnia
01.09.2018r.

SSE

stosowana

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(07.09.2018r.,
poz. 4088)

FB

zrealizowana
- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych
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LVIII/335/2018
31.08.2018

LIX/336/2018
28.09.2018

LIX/337/2018
28.09.2018

LIX/338/2018
28.09.2018
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uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2018-2032

z dniem podjęcia

FB

stosowana

zmieniająca Uchwałę nr
LVIII/328/2018 Rady
Miejskiej z dnia 31
sierpnia 2018r. w sprawie
wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
położonej w Sławnie przy
ul Koszalińskiej 60
poprzez wyodrębnienie
lokali mieszkalnych oraz
ich sprzedaż na rzecz
najemców

z dniem podjęcia

GP

w trakcie realizacji

zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta
Sławno
na lata 2018-2023

z dniem podjęcia

GKI

zrealizowana

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(05.10.2018r.,
poz. 4502)

FB

zrealizowana

- uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno

- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
LIX/339/2018
28.09.2018

LX/340/2018
15.10.2018

LXI/341/2018
31.10.2018

LXI/342/2018
31.10.2018

LXI/343/2018
31.10.2018

uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2018-2032

z dniem podjęcia

FB

Stosowana uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno

uchwalenia Statutu
Miasta Sławno

-

RM

utraciła moc
(podjęto Uchwałę
nr LXI/348/2018
z 31 października
2018r.)

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 99% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 23
stanowiącego własność
gminy Miasta Sławno,
usytuowanego przy ulicy
Basztowej 5 na rzecz
najemcy tego lokalu

z dniem podjęcia

GP

w trakcie realizacji

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 99% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 3
stanowiącego własność
gminy Miasta Sławno,
usytuowanego przy ulicy
B. Prusa 8 na rzecz
najemcy tego lokalu

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

przyjęcia programu
współpracy Miasta
Sławno

z dniem
1 stycznia
2019r.;

SSE

stosowana

z organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami
wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie na rok 2019

rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody Zach.
o nieważności
§ 9 ust. 4
załącznika do
uchwały

- trwają procedury

- trwają procedury
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LXI/344/2018
31.10.2018

LXI/345/2018
31.10.2018

LXI/346/2018
31.10.2018

LXI/347/2018
31.10.2018

134

określenia tygodniowego
wymiaru godzin zajęć
nauczycieli
niewymienionych w art.
42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r.
– Karta Nauczyciela

z dniem
1 września
2018r.; podlega
publikacji w Dz.
Urz. Woj. Zach.

SSE

uchwalenia stawek opłat
za korzystanie z
cmentarza komunalnego
w Sławnie

po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(30.11.2018r.,
poz. 5541)

GKI

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(07.11.2018r.,
poz. 5138)

FB

uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2018-2032

z dniem podjęcia

FB

stosowana
- stosowana przy
określaniu
tygodniowego
wymiaru godzin
zajęć nauczycieli
niewymienionych
w art. 42 ust. 3
ustawy
z
dnia 26 stycznia
1982r. – Karta
Nauczyciela

(30.11.2018r.,
poz. 5540)

stosowana
- stosowana przy
naliczaniu opłat za
korzystanie z
cmentarza
komunalnego
w Sławnie
zrealizowana
- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

stosowana
- uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
LXI/348/2018
31.10.2018

uchwalenia Statutu
Miasta Sławno

z pierwszym
dniem kadencji
organów Miasta
Sławno
następującej po
kadencji,
w czasie której
niniejsza
uchwała została
podjęta;

RM

stosowana
- podjęta w związku
ze zmianami w
ustawie o
samorządzie
gminnym

podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(06.11.2018r.,
poz. 5126)
LXI/349/2018
31.10.2018

LXII/350/2018
16.11.2018

LXII/351/2018
16.11.2018

zmiany uchwały nr
L/283/2018 Rady
Miejskiej
w Sławnie z dnia 9 lutego
2018r. w sprawie
dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli
w 2018 roku

po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(30.11.2018r.,
poz. 5542)

SSE

zrealizowana

wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty w
wysokości 99% od ceny
ustalonej przez
rzeczoznawcę
majątkowego na wykup
w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 7
stanowiącego własność
gminy Miasta Sławno,
usytuowanego przy ulicy
Koszalińskiej 11 i na
rzecz najemcy tego lokalu

z dniem podjęcia

GP

zrealizowana

zmiany uchwały nr
L/283/2018 Rady
Miejskiej
w Sławnie z dnia 9 lutego
2018r. w sprawie
dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli
w 2018 roku

po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(10.12.2018r.,
poz. 5710)

SSE

zrealizowana

- dostosowano
zapisy uchwały do
potrzeb Gimnazjum
Miejskiego nr 1 w
Sławnie
w zakresie
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli w
2018r.

- dostosowano
zapisy uchwały do
potrzeb Przedszkola
nr 4 w Sławnie w
zakresie
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
w 2018r.
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LXII/353/2018
16.11.2018

I/1/2018
23.11.2018

I/2/2018
23.11.2018

I/3/2018
23.11.2018

I/4/2018
23.11.2018
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zasad ustalania diet oraz
zwrotu kosztów podróży
służbowych radnym
Rady Miejskiej w
Sławnie

z dniem
podjęcia z mocą
obowiązującą od
dnia
23.11.2018r.

RM

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(23.11.2018r.,
poz. 5465)

FB

wyboru
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Sławnie

z dniem
podjęcia

RM

ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w
Sławnie

z dniem
podjęcia

RM

wyboru
Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej
w Sławnie

z dniem
podjęcia

RM

wyboru
przewodniczących
powołanych komisji
stałych Rady Miejskiej w
Sławnie

z dniem
podjęcia

RM

stosowana
- stosowana przy
naliczaniu diet oraz
zwrotu kosztów
podróży służbowych
radnym Rady Miejskiej
w Sławnie
zrealizowana
- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

zrealizowana
- dokonano wyboru
Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Sławnie,
która pełni swoją
funkcję

zrealizowana
- ustalono liczbę dwóch
Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej
w Sławnie

zrealizowana
- wybrano
Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w
Sławnie
zrealizowana
- wybrano
przewodniczących
powołanych komisji
stałych Rady Miejskiej
w Sławnie

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
III/5/2018
14.12.2018

III/6/2018
14.12.2018

ustalenia składów
osobowych stałych
komisji Rady Miejskiej w
Sławnie

z dniem podjęcia

uchwalenia budżetu
Miasta Sławno na rok
2019

z dniem
1 stycznia
2019r.; podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.

RM

zrealizowana
- ustalono składy
osobowe stałych
komisji Rady
Miejskiej w
Sławnie

FB

w trakcie realizacji
(przez 2019 rok)

stosowana

(27.12.2018r.,
poz. 5999)

III/7/2018
14.12.2018

III/8/2018
14.12.2018

III/9/2018
14.12.2018

uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2019-2034

z dniem podjęcia
z mocą
obowiązującą od
dnia
01.01.2019r.

FB

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(21.12.2018r.,
poz. 5964)

FB

uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2018-2032

z dniem podjęcia

FB

- uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno

zrealizowana
- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

stosowana
- uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno
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III/10/2018
14.12.2018

ustanowienia
wieloletniego programu
osłonowego Miasta
Sławno w zakresie
dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na
lata 2019-2023

po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(04.01.2019r.,
poz. 112),

SSE

stosowana

MOPS

- stosowana
podczas realizacji
zadań przez MOPS
przy przyznawaniu
posiłków, pomocy
finansowej za
zakup posiłku lub
żywności

SSE

stosowana

MOPS

- wynika z zapisów
programu
osłonowego Miasta
Sławno

SSE

stosowana

MOPS

- wynika z zapisów
programu
osłonowego Miasta
Sławno

SSE

zrealizowana

z mocą
obowiązującą od
dnia
01.01.2019r.

III/11/2018
14.12.2018

III/12/2018
14.12.2018

III/13/2018
14.12.2018
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podwyższenia kryterium
dochodowego
uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie
pomocy
w
zakresie dożywiania w
formie świadczenia
pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla
osób objętych
wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata
2019-2023
określenia zasad zwrotu
wydatków poniesionych
na pomoc w formie
posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci
produktów
żywnościowych osób
objętych wieloletnim
programem wspierania
finansowego gmin w
zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023
zmiany uchwały nr
L/283/2018 Rady
Miejskiej
w
Sławnie z dnia 9 lutego
2018r. w sprawie
dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli
w 2018 roku

po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(04.01.2019r.,
poz. 113),
z mocą
obowiązującą od
dnia
01.01.2019r.

po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(04.01.2019r.,
poz. 114),
z mocą
obowiązującą od
dnia
01.01.2019r.

po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(04.01.2019r.,
poz. 115)

- dostosowano
zapisy uchwały do
potrzeb Przedszkola
nr 3 w Sławnie w
zakresie
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
w 2018r.

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
III/14/2018
14.12.2018

IV/15/2018
31.12.2018

IV/16/2018
31.12.2018

IV/17/2018
31.12.2018

IV/18/2018
31.12.2018

IV/19/2018
31.12.2018

zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta
Sławno na lata
2018-2023

z dniem podjęcia

GKI

zmiany budżetu Miasta
Sławno na 2018 rok

z dniem
podjęcia;
podlega
ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(03.01.2019r.,
poz. 90)

FB

uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej Miasta
Sławno na lata 2018-2032

z dniem podjęcia

FB

ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Miasta
Sławno

z dniem
podjęcia;

zrealizowana
- dokonano zmiany
w projekcie
(wykreślono z
projektu 10a dwa
budynki: przy ul.
Grottgera 8 i pl. ks.
kard.
Wyszyńskiego 6 –
przypisano je do
projektu 10d)

zrealizowana
- wprowadzono
aktualizację planów
finansowych

stosowana
- uwzględniono
zmiany w zakresie
wieloletnich
planów
finansowych i/lub
przedsięwzięć
Miasta Sławno

RM

stosowana
- stosowana przy
naliczaniu
wynagrodzenia
Burmistrza Miasta
Sławno

z mocą
obowiązującą od
dnia
23.11.2018r.

przyjęcia ramowego
planu pracy Rady
Miejskiej
w
Sławnie na rok 2019 i
sposoby jego realizacji

z dniem podjęcia

RM

w trakcie realizacji
(przez 2019 rok)

zatwierdzenia planu
kontroli Komisji
Rewizyjnej
Rady Miejskiej w
Sławnie na rok 2019

z dniem podjęcia

RM

w trakcie realizacji
(przez 2019 rok)
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IV/20/2018
31.12.2018

IV/21/2018
31.12.2018

uchwalenia Miejskiego
Programu
Przeciwdziałania
Uzależnieniom i
Przemocy na 2019 rok

dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli
w 2019 roku

z dniem
podjęcia;

PUP

- Miejski Program
Przeciwdziałania
Uzależnieniom i
Przemocy na 2019
rok stanowi część
Strategii
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych

z mocą
obowiązującą od
dnia
01.01.2019r.

po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(30.01.2019r.,

stosowana

SSE

w trakcie realizacji
(przez 2019 rok)

GKI

zrealizowana

poz. 766),
z mocą
obowiązującą od
dnia
01.01.2019r.

IV/22/2018
31.12.2018

wyznaczenia inkasenta
opłaty targowej

po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj.
Zach.
(03.01.2019r.,
poz. 89)

- podpisano umowę
z inkasentem opłaty
targowej

Objaśnienia:
- uchwała zrealizowana – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane,
- uchwała w trakcie realizacji – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji i zostaną zrealizowane w
określonym czasie,
- uchwała stosowana – uchwała, której postanowienia są stosowane cyklicznie lub podczas realizacji zadań miasta
(np. pobór opłat, zmiany statutu, regulaminy, programy, rozliczanie dotacji itp.).
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6.10. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
6.10.1. Porozumienia międzygminne
3 stycznia 2018 roku podpisano aneks do porozumienie ze Starostwem Powiatowym
w Sławnie w sprawie powierzenia Miastu Sławno wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu sławieńskiego z dnia 31 października 2002 r.
19 lutego 2018 roku zawarto porozumienie z Urzędem Gminy w Postominie w sprawie
współpracy obu gmin w zakresie spraw dotyczących polityki społecznej.
26 kwietnia 2018 roku podpisano porozumienie z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.
Porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od roku 2006 w Urzędzie Miejskim
w Sławnie funkcjonuje punkt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obsługujący interesantów w zakresie spraw emerytalno-rentowych. W Punkcie można uzyskać informacje dotyczące warunków nabycia świadczeń oraz zasad ich przyznawania. Są tu także dostępne druki, formularze i materiały informacyjne. Interesanci mogą składać wnioski, dokumenty i korespondencję kierowaną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Punkcie
przyjmowani są mieszkańcy Miasta Sławno, a także Gminy Sławno oraz Gminy Postomino. Inicjatywa jest szczególnie dużym ułatwieniem dla osób, które mają utrudniony
dojazd do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie. W roku 2018 z usług Punktu
skorzystało 3418 osób.
Porozumienie

o

wzajemnej

pomocy

w

czasie

wystąpienia

klęsk

żywiołowych.

Zawarte w dniu 3 sierpnia 2004 roku pomiędzy gminami z terenu powiatu sławieńskiego.
Zakres porozumienia: wzajemne informowanie się o zagrożeniach rodzących skutki dla
sąsiedniej gminy, w tym ostrzeganie i alarmowanie ludności, uzgadnianie procedur łączności kryzysowej i ostrzegania, wsparcie zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych, wspomagających lub zabezpieczających, przyjęcie ludności poszkodowanej i zwierząt w przypadku prowadzenia ewakuacji doraźnej.
Porozumienie zawarte w dniu 9 września 2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Sławno, a Burmistrzem Miasta Darłowo o ewakuacji ludności między miastami w okresie za-
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grożenia i wojny.
Porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z wydawaniem odbiorcom upoważnienia do zakupu określonej ilości paliwa w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa zawarte w dniu 11 czerwca 2015 r. pomiędzy Wojewodą
Zachodniopomorskim, a Miastem Sławno reprezentowanym przez Burmistrza Miasta.
Dla celów ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta funkcjonuje system powszechnego ostrzegania i alarmowania . Zamontowanych jest 6 syren alarmowych nowej
generacji (syreny elektroniczne), za pomocą których można podawać komunikatu słowne o zagrożeniach. Na bieżąco, na stronie internetowej Miasta, podawane są komunikaty
meteorologiczne o zagrożeniach.
6.10.2. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
6.10.2.1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest instytucją prowadzącą długofalową politykę edukacyjną w zakresie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską, funduszy pomocowych oraz przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne w ramach współpracy transgranicznej poprzez działania takie jak poszukiwanie oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania zadań, w tym również organizacja szkoleń
i spotkań informacyjnych dla wnioskodawców, podejmowanie działań na rzecz promocji
gmin i miast członkowskich Stowarzyszenia, obsługę finansowa i merytoryczna programów Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz organizację szkoleń dla organizatorów i opiekunów wymiany, kształcenie w zakresie problematyki Unii Europejskiej, pomoc w nawiązywaniu i rozwoju kontaktów, współpracę w strukturach Prezydium i Rady
Euroregionu Pomerania. Celami działania Stowarzyszenia są wspieranie i rozwijanie samorządności gmin, reprezentowanie interesów gmin, wspomaganie współpracy między
gminami, pomaganie gminom w ich codziennej działalności, informowanie społeczności
lokalnych o idei integracji europejskiej, koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie.
Miasto Sławno jest członkiem stowarzyszenia, a reprezentuje je radna Bożena Kallaur
i Burmistrz Miasta Sławno Krzysztof Frankenstein. Składkę członkowską za przynależ142
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ność do stowarzyszenia ustala się w wysokości 0,60 zł od jednego mieszkańca zameldowanego w gminie w dniu 31 grudnia roku poprzedniego według stanu zameldowania opublikowanym w Głównym Urzędzie Statystycznym.
6.10.2.2. Środkowopomorska Grupa Działania
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania powstało w lipcu 2015 roku i jest
partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego,
społecznego, gospodarczego i mieszkańcy. ŚGD jest największą z 12 lokalnych grup działania w województwie zachodniopomorskim i jedną z największych w Polsce. W skład Stowarzyszenia ŚGD wchodzi 15 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasto Sławno.
W ramach przyznanych środków stowarzyszenie ogłasza konkursy o dofinasowanie w ramach następujących przedsięwzięć: zakładanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstw, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, działania informacyjne i promocyjne oraz wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne.
6.10.2.3. Stowarzyszenie Samorządowe S6
Celem Stowarzyszenia Samorządowego S6 jest współdziałanie jego członków w zakresie
promowania idei budowy drogi ekspresowej S6, wspieranie przygotowania i realizacji inwestycji związanej z budową tej drogi oraz współpraca w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do drogi ekspresowej S6, jej węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych, w tym także po zakończeniu budowy drogi – dla spójności strefy Korytarza Północnego, którego jest osią. Stowarzyszenie Samorządowe S6 zostało utworzone w listopadzie 2013 roku podczas Zebrania Założycielskiego. W gronie członków – założycieli Stowarzyszenia znalazło się 21 samorządów: gminy i powiaty z terenów województw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego, znajdujących się na trasie planowanej drogi ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk i zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz przyspieszenia realizacji inwestycji. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 jest Krzysztof Frankenstein – Burmistrz Miasta Sławno.
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6.10.3. Współpraca krajowa i międzynarodowa
Miasto Sławno współpracuje z czterema miastami partnerskimi: Rinteln (Niemcy), Ribnitz-Damgarten (Niemcy), Cles (Włochy) oraz Ząbkowicami Śląskimi (Polska). Współpraca polega na wymianie kulturalnej, młodzieżowej oraz wymianie doświadczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej lub korzystania z funduszy krajowych i europejskich.
W styczniu 2018 roku w ramach współpracy miast, młodzi tancerze ze stowarzyszeń
„Gracja” i „Finezja” ze Sławna wyjechali do Rinteln, gdzie spotkali się z burmistrzem
Thomasem Priemerem, a następnie zaprezentowali swoje umiejętności i na spotkaniu
karnawałowym. Na początku maja drużyna młodzieżowa UKS Sława-Jedynka Sławno
przebywała w Rinteln, gdzie rozgrywano mecze w ramach turnieju Extaler Cup. W obchodach Dni Sławna 2018 udział wzięły delegacje wszystkich miast partnerskich. Podczas
pobytu, zorganizowano spotkanie, w którym udział wzięły władze samorządowe, a także dyrektorzy sławieńskich szkół oraz przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w zakresie kształcenia zawodowego. Ponadto w jubileuszowym, 50. Festiwalu Orkiestr Dętych,
udział wzięły orkiestry dęte z zaprzyjaźnionych miast Ribnitz-Damgarten, Ząbkowic Śląskich oraz Cervenego Kostelca. Na zakończenie Dni Sławna 2018 zaprezentował się zespół Daisy Town z Rinteln.

6.11. Promocja miasta
6.11.1. Komunikacja społeczna z mieszkańcami
6.11.1.1. Oficjalna strona miasta
Oficjalna strona miasta funkcjonuje pod adresem www.slawno.pl. Na stronie regularnie
zamieszczane są aktualne informacje, zdjęcia z miejskich wydarzeń bądź banery informacyjne. Na stronie internetowej zawarty jest również całoroczny kalendarz imprez oraz
informacje o mieście. W 2018 roku rozpoczęto projekt przebudowy strony WWW (planowany termin zakończenia zadania - listopad 2019).
6.11.1.2. Social Media
Urząd Miejski w Sławnie prowadzi swoje oficjalne fanpage’y na najpopularniejszych portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google+ i YouTube.
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Kanały służą do promocji kulturalno-sportowej i turystycznej miasta. Zapewniają także
możliwość dotarcia do dużej grupy odbiorców oraz umożliwiają dialog z mieszkańcami.
Adresy mediów społecznościowych:
•

Facebook – www.facebook.com/MiastoSlawno

•

Twitter – www.twitter.com/MiastoSlawno

•

Instagram – www.instagram.com/miastoslawno

•

YouTube – www.youtube.com/user/UMSlawno

•

Snapchat – www.snapchat.com/miastoslawno

6.11.1.3. Serwis SMS dla mieszkańców Sławna
Od 2016 roku funkcjonuje bezpłatny System Powiadamiania SMS dla mieszkańców Sławna. Taki system powstał, aby ułatwić komunikację z mieszkańcami. W ramach uruchomionej usługi użytkownik może otrzymywać bezpłatne wiadomości SMS bezpośrednio na
swój telefon komórkowy - z informacjami o planowanych wydarzeniach kulturalnych i
sportowych w mieście, komunikatach o utrudnieniach w ruchu, informacje o zbiórkach
selektywnych odpadów komunalnych, odbiorze odpadów zielonych czy zbiórkach odpadów wielkogabarytowych bądź planowanych przerwach w dostawie wody. W obecnych
czasach SMS to najszybszy i najpewniejszy sposób dotarcia z informacją.
W całym 2018 roku wysłano łącznie 57.901 smsów do zarejestrowanych w usłudze mieszkańców Sławna. Regulamin usługi oraz poradnik rejestracji zamieszczony jest na stronie
internetowej www.slawno.pl
6.11.1.4. Aplikacja mobilna – Od Bałtyku po Kaszuby
Aplikacja mobilna – Od Bałtyku po Kaszuby to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Została stworzona dzięki partnerskiemu projektowi Nadleśnictw Trzebielino, Dretyń, Bytów, Sławno,
Miastko, Osusznica, Warcino oraz Gmin Czarna Dąbrówka, Darłowo, Lipnica, Malechowo, Parchowo, Polanów, Postomino, Sławno, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Bytów, Darłowo, Kępice, Sławno i miast Darłowo i Sławno. Aplikacja umożliwia przegląda-
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nie tras turystycznych na jednej mapie, w tym trasy piesze, rowerowe, kajakowe, narciarskie, konne oraz Nordic Walking. Kolor tras w aplikacji odpowiada kolorowi w terenie. Do każdej trasy dołączono ciekawe obiekty, w tym miejsca krajoznawcze, przyrodnicze, gastronomiczne, noclegowe oraz inne atrakcje turystyczne. Dodatkowo aplikacja za
pomocą wbudowanej nawigacji poprowadzi nas po trasie lub wskaże dojazd do początku trasy lub poszczególnych obiektów. Nawigacja będzie pilnowała naszego położenia na
trasie i poinformuje gdy z niej zboczymy. Dzięki aplikacji dowiesz się o najważniejszych
wydarzeniach z okolicy.
Aplikacja wykorzystuje technologię GPS i działa w trybie offline. Dostępna jest na urządzeniach z systemami Android i iOS.
6.11.1.5. Informator Miejski „RATUSZ”
Urząd Miejski w Sławnie jest wydawcą informatora miejskiego „RATUSZ”, który zarejestrowany jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych
i oznaczony został symbolem ISSN 2544-1515.
W gazecie dostępne są informacje o zakończonych, a także planowanych inwestycjach,
wydarzeniach kulturalnych, czy też aktualne informacje z życia miasta. Gazeta jest podzielona na kilka działów: inwestycje, wydarzenia, informacje, sport oraz zapowiedzi.
W 2018 roku wydano dwa numery informatora: wiosna 2018 oraz jesień 2018 o nakładzie
2500 egzemplarzy każdy.
6.11.1.6. System eSesja
Od listopada 2018 roku funkcjonuje system eSesja. Zgodnie z przepisami znowelizowanej
ustawy o samorządzie gminnym, od nowej kadencji Rada Miejska ma obowiązek imiennego głosowania oraz utrwalania i transmitowania sesji. Program kompleksowo obsługuje prace Rady Miejskiej. Podstawową jego zaletą jest wspomaganie i prowadzenie sesji Rady. Program zawiera system do głosowania przy użyciu urządzeń elektronicznych.
System umożliwia zarządzanie dyskusją na sesji, porządkując jej przebieg. Dodatkowymi
walorami systemu jest elektroniczna dystrybucja materiałów dla radnych oraz stały dostęp do pełnego kalendarium posiedzeń oraz projektów uchwał. System pozwala na prezentację przebiegu oraz wyników głosowania podczas transmisji na żywo. Nagrania z se146
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sji Rady Miejskiej dostępne są pod adresem - www.esesja.tv, a transmisje na żywo transmitowane są m.in. na profilu YouTube. Dodatkowo udostępniony został portal dla mieszkańców Sławna, który znajduje się pod adresem - www.slawno.esesja.pl.
6.11.1.7. Wydawnictwa i publikacje
W lutym 2018 roku pokryto koszty wydruku publikacji pn. „Znani i nieznani mieszkańcy powiatu sławieńskiego II”, opracowanej przez Fundację Dziedzictwo. W kwietniu 2018
roku we współpracy z Wydawnictwem Region wydany został album fotograficzny ukazujący wydarzenia, które odbyły się w ramach Jubileuszu 700-lecia Sławna. W albumie liczącym 96 stron przybliżono wydarzenia przygotowane z okazji święta. Podpisano także
umowę z prof. J. Lindmajerem dotyczącą autorskiego opracowania publikacji pn. „Szkolnictwo w Sławnie do 1945 roku”. Zakończenie prac przewidziano na połowę 2019 roku.

6.12. Bezpieczeństwo publiczne
Rada Powiatu w Sławnie podjęła w dniu 28 czerwca 2016 roku uchwałę nr XVII/V/130/16
w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Sławieńskim na lata
2016-2019”.
W ramach Programu miejskie jednostki podjęły w 2018 roku następujące działania:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie.
•

nauczyciele, uczniowie i rodzice brali udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej

„Postaw na rodzinę”. Działania podejmowane przez szkołę miały na celu wspieranie rodziny i wzmacnianie więzi rodzinnych. Po zakończeniu udziału w kampanii szkoła uzyskała Certyfikat ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę,
- uczniowie i członkowie rodziny, w której występuje przemoc fizyczna czy psychiczna
objęci zostali pomocą specjalistyczną polegająca na wsparciu i edukowaniu osób dotkniętych tym zjawiskiem,
- rodzice kierowani byli na zajęcia warsztatowe do „Szkoły dla rodziców i wychowawców” organizowanej w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie,
- szkoła przystąpiła do Programu „Bezpieczna Szkoła” organizowanego przez Komen-
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dę Wojewódzką Policji w Szczecinie przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach programu profilaktycznego zrealizowano następujące zadania:
- szkolenie rady pedagogicznej – „Od Red Bulla do Mocarza”, „Profilaktyka agresji
i przemocy w szkole”, „Budowanie systemu profilaktyki agresji i przemocy w szkole”,
- warsztaty dla uczniów „Od Red Bulla do Mocarza – współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży”,
- udział uczniów w konkursie „Zabłyśnij na drodze – akademia Bezpieczeństwa Bridgestone Stargard”,
- przeprowadzono Tydzień Profilaktyki z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, kuratora sądowego,
- zorganizowano Dzień Życzliwości i Happening „Bezpieczna Szkoła- Szkoła bez przemocy”
- szkolenie dla wszystkich uczniów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratowników medycznych Pogotowia Ratunkowego „Falck”,
- przeprowadzono szkolenie rodziców na temat „Nowe narkotyki „Dopalacze” –
współczesne zagrożenie dla dzieci i młodzieży” i „”Zagrożenie wynikające z korzystania
z Internetu”,
- przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów kl. I „Garść radości, szczypta złości” oraz zajęcia edukacyjno – wychowawcze dla uczniów kl. I – VI przeprowadzone przez pedagoga w ramach programu „Nie bądź obojętny”,
- ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów „Nie bądź obojętny na agresję i przemoc”,
- przeprowadzono szkolny przegląd teatrzyków profilaktycznych w kl. I – IV – „Uczniowie „Jedynki” mówią NIE przemocy i uzależnieniom”,
- uczniowie, rodzice i nauczyciele wzięli udział w 15 edycji kampanii profilaktyczno –
edukacyjnej „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz w ogólnopolskim konkursie „Pierwszy Mail.
Bezpieczeństwo w Internecie” i zdobycie certyfikatu bezpieczeństwa – patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej,
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•

w szkole prowadzona była edukacja na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obejmu-

jąca działania :
- pracę z uczniami w zakresie określenia i oceny zjawisk patologicznych oraz podniesienia bezpieczeństwa na terenie szkoły,
- pedagogizację rodziców w obszarze występujących patologii oraz prawnej odpowiedzialności,
- szkolenia nauczycieli i pracowników z zakresu reagowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów, jak i również zasad i zakres odpowiedzialności prawnej,
- doskonalenie umiejętności reagowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem procedur funkcjonujących w szkole oraz jasno określonych zasad postępowania z uczniami w sytuacjach zagrożenia czy patologii.
•

cyklicznie odbywają się ćwiczenia związane z ewakuacją szkoły na wypadek poża-

ru zgodnie z procedurami bezpieczeństwa,
•

nauczyciele przeprowadzali pogadanki na temat bezpiecznego spędzania czasu

wolnego przez uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji,
•

uczniowie zdobywali wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie w kontaktach z oso-

bami nieznajomymi poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych z wykorzystaniem filmu „Strzeż się nieznajomych”.
Bezpieczeństwo w szkole:
W szkole działa wizyjne monitorowanie wejść – zamontowano 3 kamery zewnętrzne
obejmujące obejście szkoły oraz boisko „Orlik 2012” i jedną kamerę wewnętrzną monitorującą wejście główne do szkoły.
Opracowano system reagowania na wszelkie przejawy patologii. W przypadku ich wystąpienia nauczyciele konsekwentnie reagują na wszelkiego rodzaju patologie zgodnie
z przyjętymi procedurami. Reagując na przejawy demoralizacji ze strony uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym szkoła w 2018 roku skierowała jeden wniosek
i opinię pedagogiczno-wychowawczą do Sądu Rodzinnego w Sławnie.
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W klasach prowadzona była edukacja na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obejmująca działania mające na celu eliminowanie zachowań agresywnych, patologicznych oraz
podniesienie świadomości i wiedzy uczniów na temat zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych, w tym narkotyków i dopalaczy.
Na ulicy Koszalińskiej nadzór nad uczniami na przejściu dla pieszych sprawowała w ciągu roku szkolnego specjalnie przeszkolona i zatrudniona osoba.
Na ulicy Kossaka przy wejściu do szkoły po obu stronach wyłożono spowalniacze oraz na
chodniku zamontowano barierki.
Dla bezpieczeństwa uczniów idących do szkoły przy bramie wjazdowej ustawiono znak
zakazu wjazdu na teren szkoły w godz. 8.00 – 16.00.
2.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie;

•

uczniowie klas I - VI brali udział w spotkaniu ze specjalistą ds. nieletnich,

•

uczniowie klas I przystąpili do programu profilaktycznego pod patronatem Policji

„Przyjaciele Gryfusia”,
•

w klasach I -V przeprowadzono zajęcia na temat kontaktów z nieznajomymi, zaka-

zu wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne,
•

nauczyciele wzięli udział w szkoleniowej radzie pedagogicznej ,, Zasady postępo-

wania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki‚
•

w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uczniowie z rodzin objętych

procedurą „Niebieskiej Karty” otrzymują szczególną pomoc w szkole. Ponadto pedagog
szkolny był członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy na terenie Miasta.
•

nauczyciele wzięli udział w radzie szkoleniowej ,,Niebieskie karty jako narzędzie

pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą’’.
Bezpieczeństwo w szkole.
Na bieżąco podejmowane były działania eliminujące zachowania agresywne (rozmowy
dyscyplinująco- motywacyjne, powiadamianie rodziców, zwoływanie zespołu wycho150
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wawczego), w wyjątkowych sytuacjach powiadamiany był Sąd Rodzinny, kuratorzy zawodowi, asystent rodzinny, specjalista ds. nieletnich, koordynator pieczy zastępczej.
Nauczyciele podczas przerw międzylekcyjnych na szkolnych korytarzach i boisku czuwali nad bezpieczeństwem uczniów, sprawując dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem i regulaminem.
Przez cały rok systematycznie realizowane były zadania wynikające z Programu Profilaktycznego Szkoły i Programu Wychowawczego, w szczególności poprzez: tematykę godzin wychowawczych poświęconych między innymi kształtowaniu pozytywnych relacji
interpersonalnych, przeciwdziałaniu agresji, rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie
z problemami, aktywnemu spędzaniu czasu wolnego, bezpieczeństwu zabaw, profilaktyce uzależnień, tematyczne apele, konkursy , gazetki nt. bezpieczeństwa.
Uczniowie klas IV-VI brali udział w spotkaniu ze specjalistą ds. nieletnich ,, Skutki prawne zachowań agresywnych’’, a uczniowie klasy I-VI w szkoleniu ,,Bezpieczeństwo’’.
Szkoła aktywne włączała się w konkursy i akcje profilaktyczne, między innymi: ,, Dzień
Zdrowia’’, ,, Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Śniadanie daje moc’’, konkursy: ,, Aktywnie po zdrowie’’, ,, Nagły przypadek 112’’, ,, Światowy Dzień Konwencji Praw Człowieka’’.
Uczniowie klas VI brali udział w spotkaniu z kuratorem zawodowym nt . skutków prawnych demoralizacji.
Dla uczniów klas I-III zorganizowano spotkanie z ratownikami medycznymi na temat
bezpieczeństwa z praktycznym pokazem reanimacji i projekcją filmu na temat pierwszej
pomocy.
Uczniowie klas III brali udział w pogadance przeprowadzonej przez służby celne na temat
bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi ludźmi i nieznanymi substancjami.
Szkoła zapewniała uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w celu zagospodarowania wolnego czasu.
W celu zapewnienia uczniom bezpiecznego poruszania się na terenie szkoły schody w bu-
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dynku są oznakowane strzałkami wskazującymi kierunek poruszania się.
Wzbogacono biblioteczkę nauczyciela poprzez sfinansowanie przez MKRPA poradników
dla nauczycieli i rodziców ,, Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego’’ .
Przeprowadzono ankiety wśród uczniów klas V na temat zażywania środków psychoaktywnych , palenia papierosów i picia alkoholu przez młodzież, wyniki ankiety posłużyły
do działań profilaktycznych.
W szkole działa monitoring wizyjny ( kamery zewnętrzne i wewnętrzne).
W klasach I-VI przeprowadzono pogadanki nt. zakazu posługiwania się środkami pirotechnicznymi, konsekwencjach prawnych i zdrowotnych.
Uczniowie brali udział w spotkaniu z pracownikiem Sanepidu i specjalistą ds. nieletnich w
ramach programu profilaktycznego „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”
– szkodliwość zażywania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.
W ramach interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej Kino Szkoła organizowanego przez Sławieński Dom Kultury uczniowie uczestniczyli w profilaktycznych pogadankach (zastraszanie, przemoc, agresja) oraz oglądali filmy o tematyce młodzieżowej.
Rodzice uczniów klasy VI brali udział w spotkaniu z kuratorem zawodowym „Skutki
prawne zachowań demoralizujących i zagrażających bezpieczeństwu”.
Szkoła zatrudnia opiekuna dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i
ze szkoły.
Uczniowie poznawali przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się
po drogach biorąc m. in. udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
W klasach I-III corocznie organizowane są spotkania z policjantami poświęcone bezpiecznemu poruszaniu się po drogach, oraz w drodze do i ze szkoły, a dla klas I-VI apele
i pogadanki poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi podczas ferii zimowych i letnich.
W wyniku podejmowanych działań szkoła zdobyła certyfikaty : ,, Strona internetowa
przyjazna młodzieży’’, ,, Bezpieczna szkoła’’, ,, Postaw na rodzinę’’, ,, Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń’’, „ Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła przyjazna uczniom z dys152
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leksją”.
3. Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Sławnie.
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania:
•

przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii społecznych w ramach Krajowego Pro-

gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. We współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie zorganizowano m.in.:
- kampanię społeczną „Postaw na Rodzinę”,
- kampanię profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł”.
- warsztaty profilaktyczne „Uzależnienia – twój wróg”,
- warsztaty profilaktyczne „Fonoholizm – nowe uzależnienie”,
- kampania „Smart, to znaczy mądrze”,
- udział uczniów w konkursie na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym
„Proforma 2018”.
W roku 2018 Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Sławnie podjęło następujące działania mające na
celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
•

realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki,

•

realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego,

•

systematyczne diagnozowanie przez grono pedagogiczne środowiska rodzinnego

uczniów: zbieranie informacji dot. uczniów i ich aktualnej sytuacji rodzinnej, systematyczne monitorowanie rodzin poprzez indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami,
współpraca wychowawców klas z pedagogiem szkolnym – wspólne rozwiązywanie problemów szczególnie trudnych,
•

objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów znajdujących się w trud-

nej sytuacji rodzinnej (założenie Indywidualnych Kart Ucznia), objęcie ich indywidualną
terapią, wspieranie emocjonalne, w miarę potrzeb kierowanie do specjalistów np. psychologa, lekarza psychiatry, specjalisty ds. uzależnień, kierowanie najtrudniejszych spraw do
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Sądu Rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną ucznia,
•

współpraca szkoły z instytucjami pomocowymi działającymi w celu przeciwdzia-

łania przemocy w rodzinie m.in.: pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, kuratorami sądowi, asystentami rodziny,
•

prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych przez wychowawców klas, oraz

pedagoga szkolnego dot. radzenia sobie ze stresem, kontrolowania emocji, komunikacji, rozwijania kompetencji społecznych, a także lekcji wychowawczych z zakresu agresji
i przemocy z ukierunkowaniem dyskusji na temat przemocy domowej,
•

organizowanie prelekcji dla uczniów prowadzonych przez specjalistów: zawodo-

wego kuratora sądowego na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
•

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów (ulotki, plakaty) na temat zjawi-

ska przemocy w rodzinie, jego negatywnych skutków i sposobów powstrzymywania.
W zakresie bezpieczeństwa w szkole podjęto następujące działania:
•

integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych: nauczycieli, uczniów, ro-

dziców oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa (w tym z policją, kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, innymi instytucjami),
•

systematyczna analiza i diagnozowanie przez grono pedagogiczne problemów bez-

pieczeństwa i zagrożeń w szkole, analiza środowiska rodzinnego uczniów: zbieranie informacji dot. uczniów i ich aktualnej sytuacji rodzinnej, systematyczne monitorowanie
rodzin poprzez indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami, współpraca wychowawców klas z pedagogiem szkolnym – wspólne rozwiązywanie problemów szczególnie
trudnych,
•

objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów znajdujących się w trud-

nej sytuacji rodzinnej, uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych demoralizacją,
uczniów słabszych w nauce, zaniedbanych, (założenie Indywidualnych Kart Ucznia), objęcie ich indywidualną terapią, wspieranie emocjonalne, w miarę potrzeb kierowanie do
specjalistów np. psychologa, lekarza psychiatry, specjalisty ds. uzależnień, kierowanie
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najtrudniejszych spraw do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną
ucznia,
•

kierowanie rodziców, uczniów, do odpowiednich instytucji pomocowych,

•

współpraca szkoły z instytucjami pomocowymi: pracownikami socjalnymi Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, kuratorami sądowi, asystentami rodziny,
•

prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych przez wychowawców klas, oraz

pedagoga szkolnego dot. radzenia sobie ze stresem, kontrolowania emocji, komunikacji, rozwijania kompetencji społecznych, a także lekcji wychowawczych z zakresu agresji
i przemocy,
•

prowadzenie przez pedagoga i psychologa szkolnego działań o charakterze pro-

filaktycznym i prewencyjnym ukierunkowanych na ograniczenie dostępu do alkoholu
i narkotyków (środków psychotropowych, dopalaczy), podejmowanie tematyki związanej
z cyberprzestępczością,
•

organizowanie prelekcji dla uczniów prowadzonych przez specjalistów, m.in. za-

wodowego kuratora sądowego oraz Policję na temat odpowiedzialności karnej nieletnich,
•

organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielem SANEPID-u na temat szkodli-

wości palenia tytoniu,
•

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów (ulotki, plakaty) na temat zagro-

żeń związanych z paleniem papierosów, alkoholem, narkotykami, cyberprzemocą,
•

prowadzenie pedagogizacji rodziców na temat zagrożeń związanych z korzysta-

niem przez młodzież z Internetu,
•

kierowanie rodziców do instytucji prowadzących kursy w zakresie umiejętności

wychowawczych (Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej),
•

reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji, które występowały w środowisku

szkolnym,
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•

zwiększenie nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw, nauczyciele

aktywnie pełnili dyżury śródlekcyjne,
•

zachęcanie uczniów do wyboru odpowiednich, wartościowych programów telewi-

zyjnych i komputerowych, uwrażliwianie ich na krzywdę innych. Wdrażanie uczniów do
opanowania norm w zakresie dobrego zachowania się w różnych sytuacjach szkolnych,
domowych i towarzyskich, zwracanie uwagę na sposób wysławiania się i niewłaściwego
zachowania,
•

branie udziału w lokalnych imprezach kulturalnych,

•

systematycznie i na bieżąco poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych w celu lepsze-

go zagospodarowania czasu wolnego uczniów,
•

realizacja programu „Szkoła bez przemocy” ,

•

realizacja Programu „Szkoła promująca zdrowie”,

•

udział w kampanii profilaktycznej „Via Vitae” organizowanej przez Powiatową Ko-

mendę Policji w Sławnie,
•

organizacja Szkolnego Tygodnia Tolerancji.

4.

Przedszkola Miejskie Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 w Sławnie.

W sławieńskich przedszkolach nauczyciele podejmowali działania w edukacji dzieci na
rzecz bezpieczeństwa. Zgodnie z treściami Podstawy Programowej wychowankowie poznawali zagrożenia jakie mogą dotyczyć dzieci w miejscach publicznych oraz sposoby reagowania na nie. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z funkcjonariuszami Policji ,strażakami, ratownikami pogotowia W trakcie tych spotkań przyswoiły wiadomości i nabyły umiejętności dotyczące pożądanych zachowań obowiązujących w miejscach publicznych.
Ponadto w trakcie zajęć edukacyjnych dzieci zdobywały podstawowe informacje na temat
sposobów reagowania na urazy, skaleczenia. Uczyły się zaklejania drobnych skaleczeń
oraz bandażowania. Przyswoiły wiedzę o konieczności informowania dorosłych o urazach, jakich doznały same lub inne dzieci.
Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach posiadają certyfikaty w zakresie udzielania
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pierwszej pomocy przedmedycznej.
W 2018 roku w każdej grupie wiekowej prowadzone były cykliczne zajęcia dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach i ulicach. Dzieci poznały sposób reagowania na sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu. Poznały i przyswoiły również numery alarmowe pozwalające na uzyskanie szybkiej pomocy w sytuacji zagrożenia lub niebezpieczeństwa. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach na skrzyżowania uliczne, gdzie obserwowały i poznawały praktycznie

zasady prawidłowego

korzystania z przejść dla pieszych.
Przedszkola utrzymywały stałą współprace ze służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z funkcjonariuszami Policji, co pozwoliło na
pogłębienie wiedzy odnośnie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, bezpiecznych zabaw
w domu i na powietrzu.
5.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie.

W związku z występowaniem przemocy w rodzinie ośrodek zrealizował w 2018 roku następujące działania:
•

przyjmowano zgłoszenia dotyczące przemocy domowej i uruchamiano procedury

mające na celu powstrzymanie przemocy,
•

monitorowano sytuacje w rodzinach, w których dochodziło

do przemocy,

a w szczególności uruchamiano współprace między różnymi instytucjami
pomocowymi,
•

udzielono rodzinom dotkniętym przemocą poradnictwa, konsultacji, pomocy so-

cjalnej, wsparcia emocjonalnego,
•

udzielono wsparcia psychologicznego i prawnego,

•

kierowano ofiary i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów,

•

zbierano materiały dowodowe oraz systematycznie realizowano procedury prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskiej Karty”,
•

gromadzono i udostępniano informacje o instytucjach i organizacjach

realizują-

157

Raport o stanie gminy Miasto Sławno
cych programy terapeutyczno – korekcyjne wobec sprawców przemocy,
•

kierowano sprawców przemocy na leczenie i terapię odwykową,

•

gromadzono i udostępniano podopiecznym informacje o instytucjach i organiza-

cjach udzielających

pomocy osobom dotkniętych zjawiskiem przemocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie realizując zadania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy stosował również systematyczną edukację środowiska lokalnego, która
realizowana jest poprzez:
- monitorowanie systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach (spotkania ze specjalistami, program korekcyjno -edukacyjny),
- kierowanie i motywowanie osób do uczestnictwa w organizowanych przez powiat programach edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- systematyczne monitorowanie sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą,
- utworzenie tablic-gablot informacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sławnie, szkołach, placówkach opieki zdrowotnej,
- rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy.
6.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

Komisja podejmowała systematyczne kontrole lokali gastronomicznych oraz punktów
sprzedaży alkoholu.
W październiku 2018 roku kontrolą objęto 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w listopadzie 14 punktów
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Osoby kontrolujące nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. W jednym przypadku zobowiązali właściciela punktu do uzupełnienia brakującej informacji, dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu, a w drugim przypadku stwierdzono sprzedaż alkoholu osobie nietrzeźwej, wobec czego prowadzone jest aktualnie postępowanie administracyjne.
7.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sławnie.

W roku 2018 na bieżąco, w miarę środków, dokonywane były naprawy nawierzchni ulic
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stanowiących własność Miasta Sławno, ich oznakowanie. Inwestycje drogowe przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, redukcji liczby wypadków, poprawiły jakość życia lokalnej społeczności i estetykę miasta. W okresie wiosenno letnim monitorowane były stany placów zabaw i na bieżąco naprawiane urządzenia zamontowane na
tych placach.
Mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta w roku 2018 wybudowano ciąg pieszo-jezdny na Alei Zachodniej, na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Bolesława Chrobrego, wyremontowano nawierzchnię ulicy Broniewskiego. Na bieżąco uzupełniane były ubytki w nawierzchniach dróg na terenie Miasta Sławno.
Ponadto Urząd Miejski w Sławnie w ramach programu „Razem bezpieczniej” (przystąpienie Urzędu do udziału w realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań w 13.07.2007 r.) wraz z Komendą Powiatową Policji w Sławnie poprzez Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” w Sławnie zrealizował projekt
„Bezpieczne Miasto-Monitoring Wizyjny Sławna” - zainstalowano 14 kamer.
Zgodnie z przyjętą koncepcją monitoringiem wizyjnym objęte były miejsca uznane za
niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej i skrzyżowań ulicznych.
Urząd Miejski w Sławnie realizował w 2018 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego
w sezonie letnim i zimowym „Bezpieczne Wakacje” i Bezpieczne Ferie Zimowe” zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego dla organów administracji rządowej w województwie i samorządu terytorialnego w sprawie działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa Urząd Miejski w Sławnie współpracował
m. in. z Komendą Powiatową Policji w Sławnie, Powiatową Państwową Strażą Pożarną,
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Starostwem Powiatowym, Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat” w Sławnie oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
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6.13. Zarządzanie informacją
6.13.1. GEO-SYSTEM – System Informacji Przestrzennej
Pod adresem http://mslawno.e-mapa.net/ znajduje się system informacji przestrzennej,
który zawiera aktualne dane ewidencyjne z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W systemie możemy pozyskać informacje czy nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto można sprawdzić aktualne punkty
adresowe, sieci dróg, działki na sprzedaż, tereny zalewowe, pomniki przyrody czy tereny objęte obszarem Natura 2000. Serwis jest włączony do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
6.13.2. Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Sławnie prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – um.slawno.ibip.
pl. Jego zadaniem jest powszechne udostępnianie informacji wytwarzanych przez Urząd
Miejski w Sławnie (o ile ich udostępnienie nie podlega ograniczeniom). Działanie i zawartość serwisu reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej. W 2018 roku odnotowano w sumie 595,3 tyś. wejść na strony BIP Sławno.
6.13.3. – Monitoring
Do poprawy poziomu bezpieczeństwa przyczynia się w coraz większym zakresie funkcjonujący w mieście system monitoringu wizyjnego. Ogółem na terenie miasta Sławno zainstalowane jest 14 kamer obrotowych, serwerownia monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego oraz stanowisko podglądu w Komendzie Powiatowej Policji.
6.13.4. Internet. Regionalna Platforma Cyfrowa II
Urząd Miejski w Sławnie podłączony jest do szybkiego łącza internetowego w ramach sieci Regionalna Platforma Cyfrowa 2. Dzięki tej sieci dostęp do Internetu wykorzystują jednostki publiczne, począwszy od szkół, obiektów kulturalnych, Komendzie Policji, a skończywszy na samym Urzędzie. Dzięki sieci RPC2 szkoły na terenie realizacji projektu spełniają wymogi Ministerstwa Edukacji, które to wymaga łącza o dużej przepustowości. Do160
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datkowo sieć RPC2 umożliwiła uruchomienie np. szybkich łączy VPN, centralnego systemu kopii zapasowych oraz centralnego systemu zarządzania oprogramowaniem antywirusowym.Jednostki z terenu Miasta podłączone w technologii światłowodowej do RPC2:
- Urząd Miejski w Sławnie,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie,
- Gimnazjum Miejskie Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie,
- Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie,
- Żłobek Miejski w Sławnie,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie,
- Sławieński Dom Kultury.
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VII. Lobbing
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa oraz § 5 ust. 5 Zarządzenia nr 4/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie określenia sposobu postępowania w
Urzędzie Miejskim w Sławnie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej, w 2018 roku odnotowano działanie jednego podmiotu, wykonującego działalność
lobbingową. Nie odnotowano natomiast podmiotów, wykonujących działalność lobbingową bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Rejestr wystąpień przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w 2018 roku

Artur Brylikowski
1.

Imię, nazwisko, adres, podmiotu od
którego pochodzi wystąpienie

ul. Czarnieckiego 1 m 70
91-844 Łódź

I.
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2.

Nr w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność
lobbingową

00351

3.

Imię, nazwisko, adres, podmiotu na
rzecz którego zawodowa działalność
lobbingowa jest wykonywana

jednostki naukowe, instytucje państwowe

4.

Data wpływu wystąpienia do Urzędu

06.09.2018 r.

5.

Forma podjętej działalności
lobbingowej

Wspieranie przedsięwzięć służących
rozwojowi regionu poprzez uprawę
konopii włóknistych, przyczyniającą się
do rekultywacji gleb.
1. informacja odnośnie ilości umów,
powierzchni oraz komu (podmiot)
zostały wydane zezwolenia na uprawę
konopi włóknistych (Canabis sativa L.)
na
rok
2018
w
granicach
administracyjnych Urzędu,
2. zamieszczenie
dołączonego
do
wniosku ogłoszenia na stronie
www/BIP Urzędu oraz na tablicy
ogłoszeń,

5.

Forma podjętej działalności
lobbingowej
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I.

6.

7.

Przedmiot wystąpienia

Sposób załatwienia sprawy

Wspieranie przedsięwzięć służących
rozwojowi regionu poprzez uprawę
konopii włóknistych, przyczyniającą się
gminy do
Miasto
Sławno
rekultywacji
gleb.
1. informacja odnośnie ilości umów,
powierzchni oraz komu (podmiot)
zostały wydane zezwolenia na uprawę
konopi włóknistych (Canabis sativa L.)
na
rok
2018
w
granicach
administracyjnych Urzędu,
2. zamieszczenie
dołączonego
do
wniosku ogłoszenia na stronie
www/BIP Urzędu oraz na tablicy
ogłoszeń,
3. Czy Urząd dysponuje informacjami
odnośnie
dostępności
gruntów
mieszczących się w granicach
administracyjnych
Urzędu
wymagających czy też nadających się
do rekultywacji gleb?
4. Czy Urząd dysponuje lub też nie na ten
cel środkami finansowymi w 2019 roku
i w latach następnych?
5. Czy Urząd jest zainteresowany
podjęciem współpracy związaną na
przywróceniu
terenów
zdegradowanych co znacząco odbije
się na poprawę sytuacji środowiskowej
w rejonie?
Pismem nr GP.0644.1.2018 z dnia 01
października 2018 r. udzielono
odpowiedzi
Wydział Gospodarki Przestrzennej i
Obrotu Nieruchomościami

VIII. Wyróżnienia
8.1. Złoty Gryf Sławieński
Prestiżowa nagroda Złotego Gryfa Sławieńskiego przyznawana jest przez Radę Miejską za szczególne zasługi dla Miasta Sławna. Wielkość i wzór odznaczenia ustanowiono Uchwałą Nr XX 134/94 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 16 lutego 1994 roku. Nagroda
jest przyznawana osobom fizycznym, a kandydatów do nagrody mogą zgłaszać organizacje miejskie i radni, najpóźniej do końca lutego każdego roku, do Biura Rady Miejskiej.
Urząd Miejski w Sławnie prowadzi dokumentację, w tym Złotą Księgę, w której wpisywani
są kolejni laureaci. Nagroda Złotego Gryfa Sławieńskiego wręczana jest na uroczystej sesji
Rady Miejskiej. Obrazy z wizerunkami laureatów umieszczane są w holu głównym Urzędu Miejskiego w Sławnie.
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W 2018 roku nie przyznano nagrody Złotego Gryfa Sławieńskiego.
8.2. Gala Sukcesy 2014-2018
W 2018 roku burmistrz Sławna Krzysztof Frankenstein oraz Edyta Szczygielska –
ówczesna Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie przyznali wyróżnienia dla sławieńskiej młodzieży za szczególne osiągnięcia w trzech kategoriach: nauce, kulturze i sporcie.
W nauce wyróżnienie otrzymali: Anna Paczkowska, Wiktoria Niewielska, Oliwia Hennig, Oliwia Mutka oraz Aleksandra Kowalczyk. W kategorii kultura wyróżnienie otrzymali: Maja Stojewska, Zespół Taneczny „Gracja”, Karolina Laskowska oraz Zespół Taneczny „Finezja”. W sporcie wyróżnienie otrzymali: UKS Lider Sławno, Kamil Roman, Antoni
Jabłoński oraz Maria Marcinkowska z UKS OSiR Badminton Sławno, a także Gracjan Sroka, Maksymilian Karpiński oraz Jan Gostomczyk z MKS Święc Sławno. Dyplomy okolicznościowe otrzymali także opiekunowie i trenerzy: Anna Marciniak-Zielińska, Agnieszka
Bugajska, Adrian Zieliński, Krzysztof Michalik, Renata Pietruszka, Szymon Biegajski i Leszek Kapała.
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IX. Podsumowanie
Dla Miasta Sławno rok 2018 był kolejnym etapem realizacji miejskich inwestycji,
z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. Rozwój infrastruktury drogowej determinuje rozwój innych sfer życia społecznego. Widoczny jest rozwój mieszkalnictwa i budowy nowych lokali w systemie deweloperskim. Bardziej niż przytoczone liczby i nakłady finansowe, zmiany w mieście obrazują komentarze mieszkańców i osób przyjezdnych.
Nowe klimaty są obserwowane w niegdyś zapomnianych zakątkach, ulicach i skwerach,
które obecnie stały się urokliwe i nadają Miastu określony ton. Należy również podkreślić fakt, że Sławno w swojej polityce dostosowuje się do ogólnopolskich i ogólnoeuropejskich wymagań dotyczących ochrony środowiska. Polityka inwestycyjna prowadzona przez miejskie Spółki: MPGKiM, MPEC i WiK w pierwszej kolejności kładzie nacisk na
proekologię. Sport i rekreacja to jeden z ważniejszych aspektów życia mieszkańców Sławna. Korzystają oni z dobrze przygotowanej i rozwijającej się infrastruktury. Dużą wagę
władze Miasta przywiązują do edukacji, kultury i działań prospołecznych, czego przykładami są liczne inicjatywy i pozyskane środki zewnętrzne. W 2018 roku rozpoczęto projekty, które są w trakcie realizacji lub będą realizowane w kolejnych latach. Władze Miasta skupiły się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych. Rok 2018
należy postrzegać, jako efekt wcześniejszych działań i punkt wyjścia do kolejnych inicjatyw. Sławno jest miastem przyjaznym, docenianym przez mieszkańców i osoby przyjezdne. Obrany w latach ubiegłych kierunek rozwoju Sławna będzie kontynuowany.
Burmistrz Miasta Sławno
Krzysztof Frankenstein
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