Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa
w okresie międzysesyjnym
Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności
Burmistrza Bornego Sulinowa odbyła się w dniu 28 kwietnia 2016 r.
SPOTKANIA
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa oraz Z-ca Burmistrza
uczestniczyli w następujących spotkaniach:
 28 kwietnia 2016r.- udział w zebraniu wiejskim – wybór sołtysa - Sołectwo Uniemino,
 29 kwietnia 2016r. – udział w spektaklu innowacji pedagogicznej autorstwa Iwony
Gajewskiej-Tranbowicz i Magdaleny Szyło pt. „Świat jest Teatrem” – Borne
Sulinowo,
 29 kwietnia 2016r.- spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego
dotyczące organizacji Konwentu Marszałków Województwa Zachodniopomorskiego,
 29 kwietnia 2016r. – uroczyste pożegnanie zakończenia pracy zawodowej
Komendanta Policji w Szczecinku,
 09 maja 2016r. – spotkanie z przedstawicielami IPN z Warszawy –utworzenie
skansenu pomników w Bornem Sulinowie,
 12 maja 2016r. - spotkanie z sołtysem Sołectwa Łubowa – sprawy bieżące,
 12 maja 2016r. - spotkanie z sołtysem Sołectwa Piławy – sprawy bieżące,
 13 maja 2016r. - udział w zebraniu wiejskim – wybór sołtysa - Sołectwo Silnowo,
 14 maja 2016r. - VI Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel - wiosenny piknik Folk Jeleń,
 19 maja 2016r. - udział w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników MPGO – Połczyn
Zdrój,
 24

maja

2016r.

-

udział

w

spotkaniu

z

Marszałkiem

Województwa

Zachodniopomorskiego - Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
 25 maja 2016r. – uroczyste podpisanie listów intencyjnych w sprawie utworzenia sieci
tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Urząd Miasta w Szczecinku,
 27 maja 2016r. – udział w spotkaniu z okazji Dnia Ojca i Matki – ZERiI Łubowo,
W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjęli 38 interesantów.
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FINANSE I BUDŻET
1. W dniu 26 kwietnia 2016 roku na podstawie Zarządzenia Nr 45/2016 Burmistrza Bornego
Sulinowa podano do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu
Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za I kwartał 2016 roku:

Lp.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3.
4
5.

Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo
za I kwartał 2016 roku
Treść
Plan (po zmianach)
Wykonanie
DOCHODY
38 449 997,64
9 552 853,52
DOCHODY BIEŻĄCE
35 511 248,14
9 285 889,02
DOCHODY MAJĄTKOWE
2 938 749,50
266 964,50
WYDATKI
40 106 774,64
9 714 575,75
WYDATKI BIEŻĄCE
34 873 784,14
9 404 899,73
WYDATKI MAJĄTKOWE
5 232 990,50
309 676,02
DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)
- 1 656 777,00
- 161 722,23
PRZYCHODY
2 889 973,00
368 056,96
ROZCHODY
1 233 196,00
206 334,73
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za I kwartał 2016 roku

Gmina Borne Sulinowo nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
w I kwartale 2016 roku.
2. W dniu 28 kwietnia 2016 roku na podstawie Zarządzenia Nr 46/2016 Burmistrza Bornego
Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę
330.952,97 zł, w tym na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr
FB-1.3111.42.5.2016.PW z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie
(z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dotacji celowej o kwotę 154,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej
Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – działanie 13.4.1.4.,
-

pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr
FB-1.3111.58.6.2016.JŻ z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zwiększenia Gminie
(z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) dotacji celowej o kwotę 330.798,97 zł
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie
przez gminy województwa zachodniopomorskiego za I okres płatniczy 2016 r. –
działanie 21.5.4.3.,

-

pisma
Zachodniopomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Szczecinie
Nr FB-1.3111.27.42.2016.KG z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie
dotacji celowych dla gmin na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016
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r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) tj. przeniesienie
środków w kwocie 3.828.142,00 zł między rozdziałami tj. z rozdziału 85295
do rozdziału 85211.
3. W sprawie wykonania uchwały Nr XX/228/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów związanego z realizacją zadania współfinansowanego
ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. Modernizacja systemu grzewczego
wraz z termomodernizacją budynku szkoły w miejscowości Juchowo w ramach projektu
pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach
użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48:
- w dniu 11 kwietnia 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2016-2017 kredytu
w kwocie 2.485.000,00 zł,
- w dniu 12 maja 2016 roku otrzymano pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr K.0022.164.MK.Z.2016 z dnia 10
maja 2016 roku w sprawie przesłania uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z
dnia 10 maja 2016 roku Nr LII.201.Z.2016 w sprawie wydania pozytywnej opinii
o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Borne Sulinowo w kwocie
2 485 000,000 zł.
4. W dniu 29 kwietnia 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania finansowe za 2015 rok tj.:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo,
- łączny bilans jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo,
- bilans Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
- łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych Gminy
Borne Sulinowo,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Miejskiego w Bornem
Sulinowie,
- łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo,
- zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości
w m. Kiełpino, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2. Trwają prace nad Opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne
Sulinowo na lata 2016-2020.
3. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
4. Podpisano umowę na najem i serwisowanie kabin sanitarnych na okres letni
od 25.04.2016r. do 30.09.2016r. na terenie miasta Borne Sulinowo. Wartość umowy
6.605,04 zł brutto.
5. Przeprowadzono Gminne obchody światowego Dnia Ziemi.
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6. Zakupiono 10 szt. tabliczek: 5 szt. zakaz wysypywania śmieci i 5 szt. uwaga obiekt
monitorowany. Wartość tabliczek 301,35zł brutto.
7. Podpisano umowę na zadanie pn. utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne
Sulinowo w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Wartość zadania 15.000,00
zł brutto.
8. Zlecono najem kabiny sanitarnej na okres od 30.05.2016r. do 31.08.2016r. Miejsce
ustawienia kabiny – m. Piława plaża za kościołem. Wartość zamówienia wynosi 907,20 zł
brutto.
9. Wydano zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2016r. poz. 250) decyzję nakazującą przyłączenie
nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
10. Udzielono odpowiedzi na pismo dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Juchowo, gm. Borne Sulinowo.
11. Przygotowano dane do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
12. Wystosowano zapytanie ofertowe na zakup 10 szt. ławek parkowych z oparciem
wkopywanych.
13. Opisywanie faktur –na bieżąco.
14. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
15. Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
16. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane
17. z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
18. Rozpatrzono 10 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
19. Przyjęto do rozpatrzenia 17 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
20. Wydano 2 zaświadczenia dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne
Sulinowo.
21. Udzielono odpowiedzi na dwa pisma o stanie prawnym nieruchomości.
22. Potwierdzono 2 oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
23. Wezwano do uzupełnienia braków formalnych występujących w 3 wnioskach o wydanie
zgody na usunięcie drzew lub krzewów.
24. Wystąpiono z 2 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia
na wycięcie drzew/krzewów.
W zakresie gospodarki odpadami.
25. Bieżąca aktualizacja zestawienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Bornem Sulinowie , zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały
złożone deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami wraz
ze szczegółowymi danymi (m.in. ilość osób zamieszkujących w przypadku nieruchomości
zamieszkałych; ilość i pojemność koszy oraz terminy ich opróżnień; czy na nieruchomości
odpady są gromadzone w sposób selektywny).
26. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
27. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco.
28. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Borne Sulinowo - ok.12 szt.
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29. Na bieżąco wprowadzane są do programu GOMIG korekty deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo – ok.42 szt.
30. Przygotowano dokumenty i przekazano do SKO – 1 szt.
31. Wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 1 szt.
32. Wydano decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 1 szt.
33. Wydano decyzję w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – 1 szt.
34. Wydano decyzję w sprawie odroczenia zapłaty zaległości z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – 1 szt.
35. Przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy Borne Sulinowo w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 r.
do dnia 31 marca 2016 r.
36. Przygotowano informację o wyniku przetargu na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz
utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)”.
37. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia zmiany deklaracji za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 58 szt.
38. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 4 szt.
39. Przygotowano i wysłano wezwania do wyjaśnienia wątpliwości w deklaracji
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 szt.
40. Wszczęto postępowanie w sprawie decyzji o rozłożenie na raty zaległości w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt.
41. Przygotowano sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok i przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Szczecinie.
42. Opracowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Borne
Sulinowo za 2015 r.
43. Przygotowano załącznik do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy. Gospodarka
mieszkaniowa i komunalna odrębnie dla terenu miasta i gminy i przesłanie do Urzędu
Statystycznego.
44. Przygotowano dokumenty i przekazano do SKO odwołanie – 1 szt.
45. Wydano decyzję w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt.
W zakresie zamówień publicznych
46. Podpisano umowę na realizację zadania Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz
utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK).
47. Wspólnie Zespołem Parków Krajobrazowych przystąpiono do projektu, którego celem
jest wyposażenie obszarów parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego
w infrastrukturę turystyczną.
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W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM
1. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 2 umowy o organizację robót
publicznych, w ramach których zatrudniono 3 osoby.
2. W miesiącu maju Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania prac społecznie
użytecznych 40 osób. Prace są wykonywane w sołectwach, na rzecz M-GOPS, Urzędu
Miejskiego, PUK Sp. z o. o. oraz Szkoły Podstawowej w Jeleniu.
3. W dniu 9 maja br. pozytywnie zaopiniowano wydanie nowego zezwolenia w związku
ze zmianą zezwolenia nr 28/2015 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
z siedzibą w Szczecinku na wykonywanie przewozu osób w obrębie powiatu na trasie:
Linia Nr 63067 Szczecinek – Barwice – Sulikowo - Krosino.
4. Zarejestrowano 1361 pism wpływających do Urzędu.
5. Wysłano 940 przesyłek poleconych, 241 listów zwykłych oraz około 40 sztuk plakatów.
6. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1.878,00 zł.
7. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu
wywieszono 23 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W zakresie zarządzania kryzysowego:
a) W zakresie spraw obronnych:
- zakończono postępowanie o nadanie świadczeń rzeczowych na rzecz WKU
w stosunku do jednej osoby;
- zakończono postępowania o nadanie świadczeń osobistych na rzecz UM w Bornem
Sulinowie i na rzecz Starostwa Powiatowego w ramach Akcji Kurierskiej w stosunku
do 5 osób.
b) W zakresie obrony cywilnej:
- p. Muryn Tomasz brał udziału w szkoleniu na instruktorów OC i w dniach 10-12
maj 2016r. w Bydgoszczy;
- w dniu 5 maja br. odbyło się szkolenie pracowników gmin odpowiedzialnych
za prowadzenie sprawa OC.
c) W zakresie zarządzania kryzysowego:
- monitorowanie bieżących zagrożeń;
d) W zakresie zabezpieczenia ppoż.
W związku z podwyższeniem się temperatury wzrosło zagrożenie pożarowe na terenie
gminy. W minionym okresie miały miejsce pożary traw, słomy w okolicy Juchowa,
pożar budynku mieszkalnego w Kadzielni i budynków gospodarczych w Jeleniu.
e) w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania OSP:
- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania; na szkolenie techniczne
skierowano 3 strażaków;
- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania
(1 pojazd niesprawny, drugi wymaga bieżących napraw), na szkolenie techniczne
skierowano 5 strażaków,
- OSP Juchowo – utrzymuje gotowość do działania.
W kwietniu zakończono badania lekarskie strażaków OSP uczestniczących
w działaniach ratowniczych. W badaniach wzięło udział 38 strażaków.
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ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
1. Powołana przeze mnie zarządzeniem nr 37/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. komisja
do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a,ust.1 Karty Nauczyciela oraz
Budżetem Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok , § 4300, rozdział 80146, dział 801 na
posiedzeniu w dniu 05.05.2016 r. rozpatrzyła pozytywnie 8 złożonych przez nauczycieli
wniosków. Ogółem przyznana kwota dofinansowania różnych form dokształcania i
doskonalenia zawodowego 10 289,75 zł.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA
I.

Przygotowano i wydano:

1. Wydano 31 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 26 wypisów i wyrysów oraz informacji z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
3. Wydano 1 decyzje o rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy.
4. Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy w obrębie Ciemino.
5. Wydano 1 decyzję o podziale nieruchomości na terenie Gminy.
II.

Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:

1. Projekt zmiany studium uwarunkowań dla obrębu Komorze i projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid.
2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 położonych w miejscowości Komorze oraz
zmiana studium dla obrębu Komorze.
Trwają prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań.
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik.
Trwają prace nad projektem zmiany planu. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
przedłużył termin uzupełnienia wniosku zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne do dnia 20 maja 2016r.
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 2/13,
2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397,
398 położonych w obrębie Dąbrowica.
Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace
planistyczne rozpoczną się w późniejszym terminie.
4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne
Sulinowo dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo.
Trwają prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań. Wstępnie planowany termin
zakończenia prac nad studium to koniec maja 2016 r.
5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie.
Trwają prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań. Wstępnie planowany termin
zakończenia prac nad studium to koniec maja 2016 r.
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INWESTYCJE
III.

W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym:

1.

Wydano 2 decyzję, w której naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej oraz obiektów handlowych i reklam na terenie miasta i gminy Borne
Sulinowo,

2.

Wydano 1 decyzję zezwalającą na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
w pasie dróg publicznych oraz na udostępnienie pasa drogowego na cele
budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy – Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo

3.

Zawarto 1 umowę, w której naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej
w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy
Borne Sulinowo,

4.

Wystosowano 1 wezwanie na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn.
zm.).w celu uzupełnienia wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogi
wewnętrznej,

5.

Wydano 1 uzgodnienie zezwalające na lokalizację zjazdu z dróg gminnych
na nieruchomości przyległe.

6.

Wystosowano 1 zawiadomienie na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn.
zm.).o przekazaniu pisma do jednostki właściwej do rozpoznania sprawy,

7.

Trwa procedura związana z kontrolą psów drogowych zajętych przez urządzenia
reklamowe na terenie miasta Borne Sulinowo.


Wystosowano wezwania do właścicieli reklam celem wyjaśnienia zaistniałego
stanu.



Wystosowano pismo do PINB w Szczecinku celem sprawdzenia legalności
umieszczonych urządzeń reklamowych na nieruchomościach prywatnych.



Trwa weryfikacja urządzeń reklamowych umieszczonych na nieruchomościach
Gminnych pod względem legalności ich umieszczenia.

8.

Przygotowano informację dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii
Kolejowych w Szczecinie, Dział Nawierzchni Obiektów Inżynieryjnych
Budynków i Budowli w Szczecinie, związaną ze wskazaniem lokalizacji
przejazdów kolejowo drogowych stanowiących skrzyżowanie linii kolejowych
z drogą niepubliczną (wewnętrzną) na terenie Gminy Borne Sulinowo.

IV.

Zadania inwestycyjne.

Przeprowadzono postępowanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj.:
- przygotowano / zamówiono opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia
zamówienia publicznego,
- uzyskano pozwolenie na budowę / zgłoszono przystąpienie do budowy, wykonania
robót budowlanych,
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,
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- zawarto umowę lub zlecenie na realizację,
- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym
faktur,
dla następujących zadań:
1) Wspólny zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej Związku Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty.
- trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia kolejnego wspólnego
postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej z gwarancją niezmienności
ceny w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży w okresie od 01.01.2017 r.
do 31.12.2018 r.
2) Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie – I etap.
- opracowano zakres zadania oraz zamówiono mapę do celów projektowych.
3) Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie.
- opracowano zakres zadania oraz zamówiono mapę do celów projektowych.
4) Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie
Gminy Borne Sulinowo (25szt.).
- trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dofinansowania
inwestycji (m. in. dokumentację projektową, kosztorysową, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót).
5) Świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej
– prognozowana kwota oszczędności dla Gminy Borne Sulinowo i jej jednostek
organizacyjnych to 50255,49 zł brutto / 12 miesięcy.
- trwają procedury optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej.
6) Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły
w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
- zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanomontażowych to 31.08.2016 r.
7) Wykonanie
kompleksowej
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego
nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół
w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym
i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem
kuchennym, socjalnym i magazynowym.
- trwają prace odbiorowe dokumentacji.
8) Przebudowa drogi oznaczonej w ewid. nr 843 i 740 obręb Łubowo, dojazdowej
do gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo.
- w trakcie realizacji dokumentacja techniczna.
9) Wykonanie ośmiu miejsc postojowych
ul. Szpitalnej w Bornem Sulinowie.

dla

samochodów

osobowych

przy

- zadanie zakończono i rozliczono.
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10) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy ul. Parkowej 1
oraz ul. Wrzosowej 3 w Bornem Sulinowie o długości 167mb i szer. 1,5mb oraz
wykonanie remontu istniejących 4 zjazdów na posesje.
- zadanie w trakcie realizacji.
11) Roboty budowlane związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych
dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
Zakres robót obejmuje:
- naprawę nawierzchni bitumicznych polegających na wypełnieniu ubytków
mieszanką mineralno-bitumiczną przy użyciu remontów ciśnieniowych na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo.
- zadanie w trakcie realizacji.
12) Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno.
- zakupiono 4 tony masy.
13) Rozpoczęto przygotowanie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dot. wynajmu
sprzętu budowlanego i pojazdów wraz z obsługą oraz zakupu materiałów
budowlanych w celu wykorzystania do remontów dróg gminnych, wewnętrznych,
chodników, placów itp. na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w roku 2016.
14) Wykonanie robót budowlanych związanych
ul. J. Brzechwy 6 w Bornem Sulinowie.

z remontem

chodnika

przy

- dokumentacja zadania w trakcie realizacji.
15) Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zatoki parkingowej dla
samochodów osobowych przy ul. Krótkiej w Bornem Sulinowie.
- dokumentacja zadania w trakcie realizacji.
16) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ul. Turystycznej wraz
z remontem skrzyżowania z ulicami Nadbrzeżną oraz Sportową w Bornem Sulinowie.
- dokumentacja zadania w trakcie realizacji.
Pozostałe czynności:
1) Wycena nieruchomości Gminy Borne Sulinowo .
- trwają prace komisji powołanej zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa.
2) Nadzorowano prace związane z przebudową ul. Wojska Polskiego w Bornem
Sulinowie.
3) Nadzorowano prace związane z modernizacją
z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo.

systemu

grzewczego

wraz

4) Nadzorowano prace związane z optymalizacją kosztów dystrybucji energii
elektrycznej dla Gminy Borne Sulinowo i jej jednostek organizacyjnych.
5) Zgłaszano awarie sieci energetycznych oraz monitorowano naprawę oświetlenia
drogowego na terenie miasta i gminy.
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V.

Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową:

1) Trwają bieżące naprawy dróg gminnych bitumicznych polegające na uzupełnianiu
ubytków masą asfaltową (workowaną) systematycznie w miarę występowania
odpowiednich warunków pogodowych.
2) Oczyszczono studzienki wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej: przy
ul. Niepodległości 18.
3) Zdemontowano dwie wiaty na przystankach autobusowych w m. Piława i Juchowo.
4) Trwają koszenia pasów drogowych w Bornem Sulinowie.
5) Wykonano remont lokali komunalnych w budynku przy ul. Niepodległości 4 i 3 oraz
częściowo wyposażono lokale w meble dla osób poszkodowanych w pożarze.
6) Trwa remont lokalu w budynku przy ul. Słowackiego 9.
7) Zakończono budowę studni chłonnych wód deszczowych drogi gminnej w Krągach.
8) Remont odcinka drogi (Piława – Uniemino).
9) Trwają prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego.
SPRAWY OBYWATELSKIE
1. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym wszczęto 3 postępowania o zobowiązanie do leczenia
odwykowego na wnioski złożone przez rodzinę osoby uzależnionej oraz Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyższym skierowano
pisma do Komisariatu Policji oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry
7 teczek akt sprawy w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
ustalono przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 1 osoby, terapię odwykową w systemie
dziennym rozpoczęła 1 osoba, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię
podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 4 osób. Współpracowano ze służbami
i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy
w rodzinie.
2 . Zatrudnienie skazanych.
Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku
prowadzi nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne, do których kierowane są osoby
posiadające wyrok – zamianę kary pozbawienia wolności na odpracowanie godzin na cele
społeczne. Tą formą resocjalizacji objęto 11 zgłoszonych. Osoby te kierowane są głównie do
prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności
oraz praca społecznie użyteczna wyznaczono następujące jednostki:
1. Sołectwo Nobliny,
2. Sołectwo Śmiadowo,
3. Sołectwo Liszkowo,
4. Sołectwo Jeleń,
5. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21,
6. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1,
3. Ewidencja ludności, dowody osobiste, USC.
dane za
Nazwa czynności
Lp.
kwiecień
(Katalog zadań obowiązujący od 01.01.2016 r.)
2016r.
1
2
3
Rejestracja Stanu Cywilnego

11

1

Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb
zwykły i tryb szczególny

5

2

Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

0

3
4

Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie
skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na
drukach wielojęzycznych)

1
69

5

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń

3

6

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego

4

7

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego

73

8

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego

39

9

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk

0

Ewidencja ludności
Zameldowania, wymeldowania, - zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy,1
stały, - zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego
2

Usuwanie niezgodności

3

Decyzje w sprawach meldunkowych

253
5

4 Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL
Udostępnianie danych
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania
1 cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów
Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której
wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania
2
cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających
pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy
3

43

Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz
wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO

Dowody Osobiste
1 Wydawanie dowodów osobistych

4

27

32

0
83

2

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

8

3

Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych

0

4

Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)

7

Liczba Ludności wg stanu na dzień 16.05.2016r.
MIASTO BORNE SULINOWO:
pobyt stały

- 4.480 pobyt czasowy

- 244
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GMINA BORNE SULINOWO:
pobyt stały
- 4.897 pobyt czasowy - 121
---------------------------------------------------------------razem
- 9377
- 358
ogółem ludność 9.742
===================
Udzielono odpowiedzi na 24 wnioski o udostępnienie danych osobowych
Wydano 25 zaświadczeń o zameldowaniu
Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /1 detal, 2 gastronomia /
5. Działalność gospodarcza.
W CEIDG dokonano następujące zmiany:
- zarejestrowano 3 nowe działalności gospodarcze,
- wprowadzono 4 zmiany,
- zawieszono 6 wpisów,
- wykreślono 3 wpisy,
- wznowiono 6 działalności gospodarczych.
W ZAKRESIE PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, Lokalny
Animator Sportu
Dn. 22.04.2016r. wysłano do FRKF w Pucku komplet dokumentów niezbędnych do udziału
w programie.
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Pomoc finansowa dla jednostek
samorządu terytorialnego z obszaru woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na
poprawę infrastruktury sportowej, "Modernizacja bulodromu i zakup wyposażenia do
gry w bule w Bornem Sulinowie"
Opracowano i dn. 20.04.2016r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ wniosek o
dofinansowanie kwotą 19.900,00 zł budowy bulodromu (2 boisk do gry w bule) przy CKiR w
Bornem Sulinowie. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 39.853,48 zł.
Mechanizm Finansowy EOG i WFOŚiGW w Szczecinie, projekt partnerski ZMiGDP w
Karlinie "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza
Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"
Podpisano i dn. 05.05.2016r. odesłano do ZMiGDP "Protokół przekazania do używania"
składowych projektu tj. wyposażenia utworzonej w Szkole Podstawowej w Bornem
Sulinowie Pracowni Bioróżnorodności.
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego
Dn. 28.04.2016r. - udział w szkoleniu dot. wspólnego ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty w Karlinie udziału w projekcie.
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Dn. 12.05.2016r. wysłano do 5 firm zapytanie ofertowe na opracowanie "Koncepcji
programowo-przestrzennej rozwoju terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo" - dokumentu
niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie w projekcie.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Działaj lokalnie 2016, „Twórcza aktywność
jako międzypokoleniowa integracja – artystyczna jesień”
Dn. 30.04.2016r., w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół,
złożono wniosek o dotację w konkursie grantowym „Działaj lokalnie 2016”. W ramach
projektu „Twórcza aktywność jako międzypokoleniowa integracja – artystyczna jesień”
zaplanowano przeprowadzenie warsztatów malarskich, rzeźbiarskich, teatralnych,
muzycznych, tanecznych, fotograficznych, a także zorganizowanie wystawy prac uczestników
oraz kulturalnych imprez integracyjnych. Całkowita wartość zadania wymosi 11.080,00 zł,
wnioskowana kwota dotacji - 6.000,00 zł.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – Równać szanse, „Szlakami Bornego
Sulinowa z Klubem Młodego Cyklisty”
Dn. 02.05.2016r. zorganizowano pierwszą wycieczkę rowerową szlakiem „Kraina
odwróconego krzyża”. Zakupiono akcesoria rowerowe: lampki, kaski, bidony, pompki
rowerowe oraz kosze.
2. Promocja
a) strona internetowa
Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
b) komunikator SISMS
Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMS-ów i MMS-ów.
c) portal społecznościowy
Aktualizowano profil Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.
d) media
Opracowano i przekazano informacje do majowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”.
Dn. 20.04.2016r. zorganizowano nagranie Magazynu Samorządowego TV Gawex z udziałem
dyrektor CKiR, Pauliny Undrych-Matkowskiej.
Dn. 22.04.2016r. - udział w nagraniu materiału do audycji „Detektywi historii”. Audycja
emitowana jest w każdą sobotę miesiąca na antenie Radia Koszalin i dotyczy atrakcji
turystyczno-historycznych regionu. Inicjatorem pomysłu jest redaktor Ryszard Bańka.
Dn. 25.04.2016r. - udział w nagraniach informacyjnych dla TVP3 i TVN24. Materiał dotyczył
utworzenia skansenu pomników "wdzięczności" armii radzieckiej na terenie Bornego
Sulinowa.
e) materiały graficzne
 opracowanie i druk dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego pn.
Światowy Dzień Ziemi 2016 „Palący Temat – Niska Emisja!”
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f) inne
Dn. 19.04.2016r., na wniosek miesięcznika Poczta Polska, udostępniono zdjęcia oraz
informacje o szlakach i atrakcjach turystycznych miasta i gminy Borne Sulinowo. Materiał
zostanie wykorzystany w artykule promocyjnym o gminie Borne Sulinowo.
Dn. 05.05.2016r. zamówiono 100 egz. map batymetrycznych jez. Pile. Wydawcą jest firma
Eko-Map z Rzepczyna.
3. Zagospodarowanie turystyczne terenu gminy
Skansen pomników "wdzięczności"
W związku z projektem IPN dot. utworzenia skansenu radzieckich pomników
"wdzięczności", dn. 26.04.2016r. wystosowano do Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN,
dr Andrzeja Zawistowskiego, pismo ws. rozważenia Bornego Sulinowa jako potencjalnego
miejsca lokalizacji ww. skansenu. Na wniosek IPN, dn. 27.04.2016r. uzupełniono ofertę
Bornego Sulinowa o dane techniczne 2 proponowanych lokalizacji.
Dn. 09.05.2016r. podjęto delegację Instytutu Pamięci Narodowej w składzie: dr Paweł
Ukielski, Wiceprezes IPN oraz dr Andrzej Zawistowski, Dyrektor Biura Edukacji Publicznej
IPN. Podczas wizyty zaprezentowano dwie potencjalne lokalizacje skansenu radzieckich
pomników "wdzięczności". Wg przedstawicieli IPN o wyborze lokalizacji skansenu
zdecyduje m.in. gotowość samorządu do współpracy, zagospodarowanie terenu, jego
dostępność komunikacyjna oraz uzbrojenie. Dużo zależy także od ostatecznej liczby
pomników do przeniesienia, która zostanie ustalona podczas trwającej obecnie, a
prowadzonej przez IPN, inwentaryzacji. Borne Sulinowo będzie rywalizować o powstanie
skansenu z miejscowością Czerwony Bór na Podlasiu. Ostateczna decyzja zapadnie na
przełomie czerwca i lipca br.
Szlaki nordic walking
Po kontroli oznakowania szlaków na terenie Bornego Sulinowa przygotowano zlecenie dla
firmy Studio22 z Połczyna Zdroju na wykonanie uzupełnienia oznakowania. Studio22 było
wykonawcą przedmiotowego oznakowania w 2010r.
Turystyczne zagospodarowanie parków krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego
Dn. 18.04.2016r. - udział w spotkaniu z Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu, które odbyło się w Nadleśnictwie
Czaplinek, udział wzięli przedstawiciele Nadleśnictw RDLP w Szczecinku oraz gmin
powiatów drawskiego i szczecineckiego. Celem spotkania było ustalenie zakresu prac, ilości i
lokalizacji elementów infrastruktury turystycznej.
W celu ustalenia dokładnej lokalizacji działek należących do Nadleśnictwa Czaplinek
położonych nad jez. Rakowo, dn. 27.04.2016r. zorganizowano spotkanie terenowe z Zastępcą
Nadleśniczego, Pawłem Nowakowskim. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i
Rolnictwa.
Szlaki rowerowe
Dn. 12 i 13.05.2016r. dokonano inwentaryzacji oznakowania gminnych szlaków rowerowych,
co stanowi podstawę do przeprowadzenia zapytania ofertowego na kompleksowe
uzupełnienie i odnowienie oznakowania za zgodą poszczególnych Nadleśnictw, na terenie
których zlokalizowane są ww. szlaki.
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4. Organizacje pozarządowe
Udzielono pomocy merytorycznej w wypełnieniu ofert składanych w trybie „małych
grantów” przez Lokalną Organizację Turystyczną oraz Fundację Działającą na Rzecz
Lokalnego Środowiska „Po Uśmiech”.
Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 2 oferty
złożone w trybie „małych grantów” przez:
 Fundację Działającą na Rzecz Lokalnego Środowiska „Po Uśmiech” na realizację
zadania publicznego pn. I Gminny Międzypokoleniowy Przegląd Twórczości
Artystycznej „Z miłości dla mamy”,
 Lokalną Organizację Turystyczną na realizację zadania publicznego pn. „Parada 1majowa”.
Oferty podlegały ocenie opinii publicznej w ciągu 7 dni od daty ich opublikowania. Nie
zostały zgłoszone żadne uwagi.
Przygotowano umowę na realizację przez Fundację Działającą na Rzecz Lokalnego
Środowiska „Po Uśmiech” zadania publicznego pn. I Gminny Międzypokoleniowy Przegląd
Twórczości
Artystycznej
„Z miłości dla mamy”. Zadanie zostanie dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą
2.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.
Przygotowano umowę na realizację przez Lokalną Organizację Turystyczną zadania
publicznego pn. „Parada 1-majowa”. Zadanie zostanie dofinansowane przez Gminę Borne
Sulinowo
kwotą
3.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.
Sporządzono dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ankietę pn. „Monitoring
współpracy organów administracji publicznej z podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego”. Ankieta dotyczyła współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Borne
Sulinowo
z organizacjami pozarządowymi mającymi siedzibę na terenie gminy Borne Sulinowo.
Organizacjom pozarządowym z terenu gminy Borne Sulinowo udzielano drogą elektroniczną
informacji nt. szkoleń i programów dot. pozyskiwania środków zewnętrznych.
Sporządzono aneks do umowy zawartej dn. 28.04.2016r. przez Zarząd Rejonowy PZERiI na
realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjno–rekreacyjny do Puszczykowa i
Rogalina dla seniorów z miejscowości Łubowo”.
Zgodnie z wymogiem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z
organizacjami pozarządowymi w 2015r. Sprawozdanie opublikowano na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz w BIP.
5. Sport
Dla Referatu Finansów i Budżetu przygotowano listę wypłat stypendiów sportowych za
osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Do wypłaty stypendiów Komisja
zakwalifikowała 5 zawodników, którym przyznano łącznie kwotę w wys. 5.760,00 zł.
Stypendia wypłacone zostaną w II transzach – w miesiącu maju i grudniu 2016r.
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6. Wydarzenia
Wydano 3 pozwolenia na imprezy turystyczno-rozrywkowe:
 Majówka z ASG w dniach 30.04-03.05.2016r.,
 koncerty artystyczne przy ośrodku PRL w dn. 01.05.2016r.,
 VI Wiosenny Piknik Folk w Jeleniu w dn. 14.05.2016r.
Dn. 21.04.2016r., wraz ze Szkołą Podstawową w Bornem Sulinowie, zorganizowano gminne
obchody Światowego Dnia Ziemi dla szkół podstawowych.
Dn. 01.05.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną Pochodu 1-majowego w formie
happeningu.
Dn.
02.05.2016r.
wykonano
dokumentację
fotograficzną
III
Międzypokoleniowego Turnieju w Bule oraz III Nocnego Turnieju Piłki Nożnej. Dn.
03.05.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną zawodów wędkarskich dla dzieci i
młodzieży "Majówka z wędką" oraz koncertu "W hołdzie konstytucji". Z imprez
zamieszczono fotorelację na stronie www.bornesulinowo.pl.
Dn. 10.05.2016r. - udział w spotkaniu roboczym dot. wniosku o patronat MON nad XIII
Międzynarodowym Zlotem Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy". Spotkanie odbyło
się w CKiR z udziałem przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej
Historii Bornego Sulinowa. Omówiono również program zlotu oraz wnioski o patronaty
medialne nad imprezą.
Dn. 13.05.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną Koncertu Zespołów Śpiewaczych.
Dn. 14.05.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną Przeglądu Zespołów Ludowych i
Kapel "Wiosenny Piknik Folk" w Jeleniu. Z imprez zamieszczono fotorelację na stronie
www.bornesulinowo.pl.
7. Oświata
Do dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo przesłano pisma z prośbą o wypełnienie
formularzy dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe w roku szkolnym 2016/17. Na podstawie danych przesłanych od dyrektorów
szkół sporządzony zostanie zbiorczy formularz do Kuratorium Oświaty w Szczecinie
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