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Sprawozdanie z realizacji
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko
na lata 2015-2025

Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015-2025 Rada Miejska
w Miastku przyjęła do realizacji uchwałą z dnia 30.12.2015 r.

Strategia stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długoterminowej
polityki
rozwoju.
Wszelkie
działania
podejmowane
w
Gminie
Miastko
są podporządkowane realizacji założonych celów długookresowych. Podstawowymi celami na
okres dziesięciolecia jest wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy gminy oraz zapewnienie
mieszkańcom niezbędnych warunków życiowych i bytowych. Kierując się zasadami
zrównoważonego
rozwoju,
gmina
pragnie
rozwijać
turystykę,
rolnictwo
i gospodarkę lokalną w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze, geograficzne i historyczne.
Rozwój Gminy Miastko jest spełniany poprzez realizację trzech strategicznych celów:
I.
II.
III.

Wzrost atrakcyjności gospodarczej.
Poprawa dostępu do infrastruktury i zasobów.
Poprawa kapitału ludzkiego i społecznego.

CEL STRATEGICZNY I : WZROST ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ
Cel szczegółowy

L.p.
I.1.1
I.1.2

I.1.3
I. 1: Rozwój
przedsiębiorczości

I.1.4

I.1.5

I.1.6

Kierunek działań

Działania podjęte w roku 2016

Utworzenie Słupskiej Strefy Ekonomicznej
W trakcie realizacji – procedury administracyjne.
– Podstrefy Miastko
Przygotowanie terenów przemysłowych
pod działalność gospodarczą wraz z
uzbrojeniem w tym przygotowanie terenu
pod instalacje tzw. DUŻE OZE
Aktywne wspieranie przedsiębiorców i
rolników w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych, w tym dotacyjnych poprzez
ułatwianie dostępu do informacji i wiedzy
na temat dostępnych instrumentów
rozwoju firmy i organizację spotkań
Promocja nowych modeli inwestycyjnych,
inicjowanie działań w zakresie tworzenia
PPP

Rozwój współpracy instytucjonalnej na
rzecz rozwoju gospodarczego gminy:
współpraca z zewnętrznymi podmiotami
prywatnymi oraz JST w zakresie wymiany
informacji oraz tworzenia PPP
Aktywne pozyskiwanie dotacji na
wspieranie działalności gospodarczej
optymalnie wykorzystującej potencjał
turystyczny gminy w zakresie działalności
agroturystycznej, rekreacyjnej i sportowej

Trwa procedura dot. uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w którym
uwzględniono lokalizację terenów przeznaczonych pod instalacje
OZE
Na bieżąco.

---

Na bieżąco
W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej i wniosku
w ramach działania Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy
Działania.

I.1.7

I.2.1

I.2: Spadek
bezrobocia

I.2.2

I.2.3

Promocja gospodarcza Gminy Miastko i
działania promocyjne terenów
inwestycyjnych pod przyszłą działalność
gospodarczą

Wspieranie aktywności zawodowej i
poprawa dostępu do zatrudnienia osób
bezrobotnych, w tym w szczególności na
obszarach zdegradowanych i obszarze
wyznaczonym do rewitalizacji
Inicjowanie i wdrażanie projektów
edukacyjnych i szkoleniowych w celu
podniesienia kompetencji osób
poszukujących pracy, w tym w
szczególności na obszarach
zdegradowanych i obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji
Aktywne działania w celu podniesienia
efektywności współpracy pomiędzy Gminą
Miastko a instytucjami pomocniczymi
(PUP) i organizacjami pozarządowymi w
celu prowadzenia wspólnej polityki
społecznej

Rada Miejska w Miastku podjęła uchwałę nr XXXI/273/2016 z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia
nowych miejsc pracy na terenie Gminy Miastko w ramach pomocy
de mini mis.
Opracowano projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
na lata 2016-2025.

Nie dotyczy Gminy Miastko – kompetencja Starosty Powiatu.

Nie dotyczy Gminy Miastko – kompetencja Starosty Powiatu.

CEL STRATEGICZNY II : POPRAWA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY I ZASOBÓW
Cel szczegółowy

II. 1: Poprawa
dostępu do
infrastruktury
publicznej

L.p.

II.1.1

Kierunek działań

Działania podjęte w roku 2016

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
drogowej: kontynuacja budowy dróg w
miejscowości Pasieka, budowa dróg na
terenach wiejskich, dostosowanie
infrastruktury drogowej, w tym
parkingowej w centrum miasta

- Podpisano umowę o przyznaniu pomocy na inwestycję pn. „Budowa
drogi gminnej na ulicy Jodłowej w miejscowości Pasieka w Gminie
Miastko” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
- Wykonano modernizację odcinka drogi transportu rolnego Słosinko
– Domanica - w ramach programu ochrony gruntów rolnych uchwałą
Zarządu Województwa Pomorskiego przyznano dotację w kwocie
76.800 zł. Zadanie wykonała firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie
na kwotę 119.593,98 zł.
- Wykonano kolejny etap budowy ul. Kolejowej w Miastku - Prace
wykonała firma Eko-Instal z Bytowa (za kwotę 495.000 zł).
Inwestycja stanowiła kontynuację przebudowy ul. Kolejowej
– od skrzyżowania z ul. Przyjaciół do skrzyżowania (rozwidlenia
ul. Kolejowej w dwóch kierunkach) z odcinkiem ulicy skręcającej
w lewą stronę (do zakładów usługowo-produkcyjnych przetwórstwa
drzewnego). Długość przebudowy II etapu to 152 mb - roboty
budowlane obejmują wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej,
chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów o nawierzchni z kostki
betonowej typu polbruk, muru oporowego, oświetlenia ulicznego,
częściową rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz
przełożenie istniejącej infrastruktury technicznej.
- Przebudowano ul. Ogrodową w Miastku - wykonawcą robót była
firma Eko-Instal z Bytowa za kwotę 147.273,49 zł. W ramach prac na
odcinku 180 mb wymieniono część istniejącej kanalizacji deszczowej,
ułożono nową warstwę asfaltu, wykonano chodniki i zjazdy
o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk.
- Przebudowano nawierzchnię drogi w Dretyniu - roboty wykonała
Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane HARAT s. j. z Miastka za

kwotę 215.464,16 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nakładki
asfaltowej na jezdni o długości 300 mb oraz remont chodników
i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk na długości
200 mb.
- Przebudowano drogę gminną w m. Kamnica - przebudowę drogi
gminnej w Kamnicy (na odcinku 80 mb) wykonała firma Marbruk
z m. Charzykowy za kwotę 46.792,75 zł. Roboty polegały na
rozbiórce istniejącej nawierzchni oraz położeniu nowej z asfaltu oraz
wykonaniu poboczy.
- Przebudowano drogę gminną w m. Chlebowo - inwestycja polegała
na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami na odcinku
420 mb. Roboty kosztowały 162.186,00 zł. Wykonawcą było
Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z Przyborzyc.
- Przebudowano drogę gminną w m. Dretynek - wykonano
nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami na odcinku 300 mb
(za kwotę 117.233,44 zł). Wykonawcą tej inwestycji było
Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z Przyborzyc.
- Przebudowano ul. Zieloną w Miastku - przebudowa wykonana na
odcinku od drogi krajowej do rz. Pląsy. Prace wykonała firma
Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z Przyborzyc za kwotę
139.874,49 zł.
- Przebudowano ul. Czereśniową w Miastku - roboty wykonało
Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane HARAT s. j. z Miastka za
kwotę 46.494,00 zł. Prace polegały na rozbiórce istniejącej
nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożeniu nowej nawierzchni
z kostki betonowej typu Polbruk na odcinku ok. 70 mb.
- Rada Miejska w Miastku podjęła uchwałę nr XXI/177/2016 z dnia
18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia Powiatem Bytowskim dotyczącego wspólnej realizacji
inwestycji polegającej na przebudowie dróg w miejscowości
w Gminie Miastko.
- W ramach porozumienia z Powiatem Bytowskim zrealizowane
zostało zadania:

II.1.2

Uporządkowanie tras rowerowych w
Miastku oraz inicjowanie utworzenia
międzynarodowej trasy rowerowej
EuroVelo z sąsiednimi gminami w
województwie zachodniopomorskim i
pomorskim

 Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Wołcza Wielka Kamnica – Bobięcino. W wyniku przeprowadzonego przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie postępowania wyłoniono
wykonawcę – firma STRABAG ze Słupska. W ramach inwestycji
została wykonana nakładka asfaltowa (warstwa wyrównawcza
i ścieralna) oraz wyremontowane zostały pobocza na odcinku
7,60 km. Koszt inwestycji to 1 085.480,55 zł (udział Gminy
Miastko 50% - 542.740,28 zł).
 Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Piaszczyna Pietrzykowo. W wyniku przeprowadzonego przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Bytowie postępowania wyłoniono wykonawcę –
firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie. W ramach inwestycji
została wykonana nakładka asfaltowa oraz wyremontowane
zostały pobocza na odcinku 1,375 km. Koszt inwestycji to
247.880,07 zł (udział Gminy Miastko 50% - 123.940,03 zł).
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowała
przebudowę mostu przez rzekę Studnicę wraz z odcinkiem drogi
krajowej nr 20 od skrzyżowania ul. Szewskiej z ul. Konstytucji 3 Maja
(włącznie ze skrzyżowaniem) do istniejącego ronda na skrzyżowaniu
dróg krajowych nr 20 i 21. W ramach inwestycji został rozebrany
istniejący most o długości 46,4 m, a na tym miejscu powstał nowy
obiekt złożony z trzech prefabrykowanych łuków żelbetowych
o rozpiętości 9,45+15,50+9,45 m wraz z murem oporowym
podtrzymującym nasyp. Mur będzie obłożony okładziną kamienną,
a więc będzie trwały i atrakcyjny wizualnie dla mieszkańców Miastka.
Długość odcinka drogi krajowej podlegającej przebudowie - 187,2 m.
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul.
Fabrycznej do ścieżki rowerowej pn. „Zwiniętych torów” w Miastku.

II.1.3

Modernizacja kotłowni Rejonowej w
Miastku wraz z rozbudową sieci
ciepłowniczej

W trakcie realizacji – procedury administracyjne.

II.1.4

Modernizacja instalacji wraz z
zastosowaniem inteligentnego sterowania
oświetlenia ulicznego

---

II.1.5

II.1.6

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w
kierunku szpitala, gimnazjum, Osiedla
Niepodległości o Szkoły Podstawowej nr
2, tworząc tzw. ring ciepłowniczy
Realizacja ostatniego etapu oczyszczania
ścieków komunalnych poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej Zlewni Wałdowo:
tj. Zadry, Piaszczyna, Dolsko, Głodowa,
Żabno, Wałdowo, Czarnica, Role,
Pożyczki, Turowo

Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci
ciepłowniczej w Miastku.
W trakcie realizacji – procedury administracyjne.

II.1.7

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zlewni
Miastko (mniejsze rozgałęzienia)

---

II.1.8

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

W trakcie realizacji – procedury administracyjne.

Montaż mikroinstalacji OZE i
inteligentnego sterowania mediami w
obiektach publicznych, mieszkalnych i
przemysłowych

Rada Miejska w Miastku podjęła uchwałę nr XXVIII/255/2016 z dnia
28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej
w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych
źródeł energii” w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła
energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia
RPO WP na lata 2014-2020 oraz na wybór partnera spoza sektora
finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu.

II.1.9

II.1.10 Remonty świetli miejskich i wiejskich

II.1.11

Remont i dostosowanie do nowych
wymogów biblioteki i MGOK-u

W ramach prac remontowych świetlic wiejskich zrealizowano
następujące zadania:
- w m. Chlebowo – wykonanie gładzi gipsowej na ścianach,
malowanie powierzchni ścian i sufitów, zakup i montaż szafki wraz
ze zlewozmywakiem, remont toalety (prace wykonał Zakład
Ogólnobudowlany Halina Filarska z Miastka za kwotę 3.500 zł),
- w m. Głodowo – wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo
kartonowych, montaż stolarki drzwiowej, wygładzenie gładzi
gipsowej na ścianach i suficie wraz z ich malowaniem (prace
wykonał Zakład Ogólnobudowlany Halina Filarska z Miastka za
kwotę 7.820,51 zł),
- w m. Piaszczyna – wykonanie nowej sceny i uzupełnienie posadzki,
uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach oraz
ich malowanie (roboty wykonała firma Usługi Budowlane Leszek
Matylnia z Miastka za kwotę 5.409,05 zł),
- w m. Trzcinno – wykonanie nowych ścian działowych, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, położenie płytek
posadzkowych, montaż nowej stolarki drzwiowej, montaż armatury
łazienkowej (prace wykonał Zakład Murarski Wiesław Reca za
kwotę 21.280,45 zł),
- w m. Żabno – wykonanie posadzki cementowej, położenie płytek
podłogowych, malowanie ścian oraz sufitów, docieplenie ścian
zewnętrznych, wykonanie nowej sceny (prace wykonał Zakład
Ogólnobudowlany Halina Filarska z Miastka za kwotę 46.300 zł),
w m. Przęsin – ułożenie na ścianach płyt wiórowych, izolacja
ściany wejściowej, malowanie ścian (prace wykonał Zakład
Ogólnobudowlany Halina Filarska z Miastka za kwotę 6.800 zł).
---

Zagospodarowanie i przebudowa
niszczejącej infrastruktury po
zlokalizowanym na ul. Stolarskiej w
II.1.12
Miastku byłym zakładzie produkcyjnym
w obszarze wyznaczonym do
rewitalizacji
Adaptacja dworca PKP na izbę muzealną
(tkactwa i ziemi miasteckiej) oraz na
II.1.13
potrzeby lokalowe dla organizacji
pozarządowych

II.2:
Zrównoważone
wykorzystywanie
zasobów

Rada Miejska w Miastku podjęła uchwałę nr XXV/224/2016 z dnia
8 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od
„PROVITUS” Dąbrowscy, Malesa Sp. J. z siedzibą w Radzyminie,
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym 83/2 Miastko wraz z własnością posadowionych na
niej budynków, do zasobów gminnych.
---

II.2.1

Budowa systemu energetycznego, w tym
„smart grids” do zarządzania siecią

---

II.2.2

Budowa Gminnego Centrum Zarządzania
Energią

---

II.2.3

Wspieranie działań mieszkańców w
zakresie zmiany źródeł ciepła
zanieczyszczających powietrze na źródła
ekologiczne

II.2.4

Zagospodarowanie osadu z oczyszczalni
ścieków oraz odpadów z terenów
zielonych miasta i gminy (trawy, liście,
zrębki itp.)

Rada Miejska w Miastku podjęła uchwałę XXVIII/255/2016
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.
„Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez
zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach
Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne
w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020
oraz na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych dla
wspólnej realizacji projektu.

II.2.5

---

Odtworzenie starych elektrowni wodnych
na rzece Studnica – restauracja obiektów --i instalacji, odbudowa obiektów

II.2.6

II.2.7

II.2.8

Przekształcenie terenów lasów
komunalnych na parki komunalne (t. j.
Lasek Słupski, Leśna Dolina m. Pasieka)
Adaptacja terenów pod kątem rekreacji i
turystyki, w tym m. in.: przebudowa
„Kaczego Dołka”, wykonanie na terenie
gminy pola pod „caravaning”, adaptacja
wiejskich parków przydworskich na
tereny rekreacji dla poszczególnych
wiosek

Realizacja przedsięwzięcia o znaczeniu
regionalnym „Kajakiem przez Pomorze”

---

Opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną
zagospodarowania terenu rekreacyjnego „KACZY DOŁEK”
położonego przy ul. Dworcowej w Miastku.
Rada Miejska w Miastku podjęła 2 uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko
Porozumienia z gminami: Przechlewo, Koczała, Rzeczenica
w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach
Przedsięwzięcia
Strategicznego
Województwa
Pomorskiego
„Pomorskie Szlaki Kajakowe” – uchwała nr XX/169/2016 z dnia 26
lutego 2016 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko
umowy o partnerstwie z Gminami: Przechlewo, Koczała, Rzeczenica
pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
dla
Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwencja, Działanie 8.4
Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
– uchwała nr XXXI/282/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

CEL STRATEGICZNY III : POPRAWA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO
Cel szczegółowy

III. 1: Aktywizacja
i integracja
mieszkańców

L.p.

Kierunek działań

Działania podjęte w roku 2016

III.1.1

Uruchomienie Uniwersytetu III
wieku

---

III.1.2

Uruchomienie Klubu Dziennego
Pobytu Seniora

---

Tworzenie małych inkubatorów
III.1.3 przedsiębiorczości na terenach
wiejskich/lokalnych produktów

---

Wdrażanie programów
III.1.4 profilaktycznych z zakresu ochrony
środowiska

---

Wdrażanie programu rewitalizacji
społecznej miasta oraz programów
III.1.5
profilaktycznych z zakresu walki z
patologią
Aktywizacja i integracja
mieszkańców poprzez organizację
III.1.6
imprez kulturalnych i wspieranie
inicjatyw społecznych

--W
roku
2016
systematycznie
informowano
mieszkańców
o podejmowanych przez gminę działaniach – na bieżąco aktualizowano
stronę internetową oraz utrzymywano stałe kontakty z przedstawicielami
prasy lokalnej. Zorganizowano szereg imprez kulturalnych oraz wspierano
inicjatywy społeczne. Należały do nich:
- Współorganizacja VIII Ogólnopolskich Warsztatów Literackich.
- Dzień dziecka w parku miejskim
- Międzynarodowy Plener Malarski – Miastko 2016

-

Organizacja imprezy „Noc Kupały na Zielonym Ruczaju”
Współorganizacja Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Organizacja koncertu Polskiego Radia „Lato z Radiem”.
Letni klub filmowy dla całej rodziny
Popołudnie w Parku Miejski – impreza rekreacyjno-rozrywkowa „Lato
w mieście i gminie”
- Uroczystości pod pomnikiem Narodu Polskiego – Narodowe Święto
Niepodległości
- Współorganizacja Mikołajek dla dzieci w Parku Miejskim.

Miejsko Gminny Ośrodek kultury zorganizował następujące imprezy
kulturalno-środowiskowe: Koncert Wolf Mail Band; Noworoczna Gala
Operetkowa; II Miasteckie Spotkania Historyczne; Organizacja ferii w
Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury (zajęcia plastyczne, wokalne,
Zimowy klub filmowy, Spektakl „Kozucha Kłamczucha”; „Pinokio”,
wyjazd na basen); Wiosenny Turniej Szachowy, Spektakl Kapturek,
Balladyna; Ekokoncert z okazji Światowego Dnia Ochrony Przyrody,
audycje umuzykalniające: „Najpiękniejsze musicale” i „Perły polskiego
big beatu 2”, Dzień talentów – Koncert Wiosenny Zespołów muzycznowokalnych a także Wernisaż Wystawy Eugeniusza Kozłowskiego.
Podopieczni Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury zorganizowali
koncert z okazji XXVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
a także Walentynki - imprezę integrującą Samorządy Uczniowskie Szkół.

Imprezy kulturalne zorganizowane w Bibliotece Publicznej w Miastku:
wystawy „Powstanie styczniowe 1863” i „Miastko dawniej i dziś –
rocznica wyzwolenia Miastka”, „Międzynarodowy dzień teatru”, Konkurs
plastyczny „Tradycyjne kartki wielkanocne”, Rozmowy o książkach –
spotkanie z czytelnikami, konkurs recytatorski „Międzynarodowy Dzień
Poezji”, Konkurs czytelniczy „W magicznym świecie książek” oraz
warsztaty fotograficzne z wystawami prac – zrealizowane wspólnie
z Lokalną Grupą Działania Wrzeciono.

Promocja zdrowego stylu życia z
uwzględnieniem adaptacji i
III.1.7
rozbudowy terenów rekreacyjnosportowych
Nawiązanie współpracy z
instytucjami (uniwersytety,
politechniki) w zakresie edukacji
ekologicznej OZE, przeprowadzania
III.1.8
badań socjologicznych, badań
naukowo-technicznych na naszym
terenie – stworzenie centrum
edukacji ekologicznej
Uruchomienie klubów
III.2.1 dziecięcych/przedszkoli na terenach
wiejskich/miejskich

Poprawa dostępu do usług
zdrowotnych poprzez aktywne
pozyskiwanie środków dotacyjnych
III.2.2 na doposażenie i modernizację
podmiotów świadczących usługi
medyczne oraz profilaktykę (Szpital
III.2: Rozwój usług
Miejski, ośrodki zdrowia)
publicznych
Usprawnienie działań w zakresie
identyfikacji problemów i
III.2.3
przyznawania pomocy w zakresie
pomocy społecznej
Usprawnienie działalności UM w
Miastku i komunikowania ze
III.2.4 społecznością lokalną poprzez
wykorzystywanie rozwiązań IT („eurząd”)

Zrealizowano II etap modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej w Miastku
(boisko boczne). Wykonawcą była firma G&SYN Jerzy Gawlik z Torunia
za kwotę 153.750,00 zł, II etap prac polegał na wymianie nawierzchni
trawiastej wraz z nawodnieniem.
Rada Miejska w Miastku podjęła uchwałę nr XXX/267/2016 z dnia
13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami: Tuchomie, Kępice, Lipnica,
Trzebielino w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn. „Miastecki Klaster
Energii”.
--Wykonano remont i przebudowę ośrodka zdrowia w Wałdowie - prace
wykonał Zakład Murarski Wiesław Reca z Mądrzechowa za kwotę
71.946,35 zł. Roboty budowlane prowadzone były w zakresie wydzielenia
gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, poczekalni i pokoju śniadań.
Polegały one m. in. na wykonaniu ścian działowych, wykonaniu
wentylacji,
wykonaniu
podłóg,
montażem
stolarki
okiennej
i drzwiowej, montażu instalacji elektrycznej.
--Utworzono w Urzędzie Miejskim punkt konsultacyjny w Biurze Obsługi
Klienta w celu rozpowszechniania dostępu do profilu zaufanego e-puap.

