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 marca 2013r.

SPOTKANIA

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących
spotkaniach:
 04 kwietnia 2013r.- udział w spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku wraz
z mieszkańcami sołectwa Śmiadowo w sprawie moŜliwości nabycia przez Gminę Borne
Sulinowo gruntów połoŜonych wzdłuŜ linii brzegowej jeziora Śmiadowo,

 05 kwietnia 2013r. - spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji - organizacja
obchodów 20-lecia Bornego Sulinowa,
 05 kwietnia 2013r. - udział w IX Gali Konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego,
 08 kwietnia 2013r.-udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Juchowo,
 09 kwietnia 2013r. - spotkanie z Posłem Wiesławem Suchowiejko oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych z Bornego Sulinowa w sprawie moŜliwości utworzenia w Bornem
Sulinowie Uniwersytetu III wieku,
 10 kwietnia 2013r. - udział posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ,
 11 kwietnia 2013r. - spotkanie dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami w ramach
regionu-Urząd Miasta Szczecinek,
 11 kwietnia 2013r. - z sołtysem sołectwa Krągi – sprawy bieŜące sołectwa,
 12 kwietnia 2013r. – udział w zebraniu sprawozdawczo wyborczym OSP Łubowo,
 15 kwietnia 2013r.- z Dyrektorami Szkół – sprawy bieŜące szkół oraz organizacja obchodów
20-lecia miasta,

 18 kwietnia 2013r. – udział w Radzie Nadzorczej PUK,
 19 kwietnia 2013r. – udział w II warsztatach „OŜywienia Społeczno Gospodarczego” w
mieście i gminie Borne Sulinowo,
W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego Sulinowa
oraz Zastępca Burmistrza przyjmowali 52 interesantów.

REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
1. W miesiącu kwietniu 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie
sprawozdawczym tj. za miesiące marzec 2013 r.
2. W miesiącu kwietniu 2012 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości
podatkowych w podatku od środków transportowych, rolnym i od nieruchomości.
3. W miesiącu kwietniu 2013 r. przesłano do regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S, za I kwartał 2013 r.

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
1. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym wszczęto 2 postępowania o zobowiązanie do leczenia
odwykowego na wnioski złoŜone przez rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano pisma
do Komisariatu Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 6 teczek akt spraw
celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu.
Współpracowano ze słuŜbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zorganizowano spektakle profilaktyczne, które odbyły się w Szkole Podstawowej
w Bornem Sulinowie, Szkole Podstawowej w Juchowie oraz Zespole Szkół
w Łubowie.
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 w 45 zgłoszonych. Osoby te kierowane są głównie do
prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie uŜyteczna wyznaczono następujące jednostki:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,
ul. Bolesława Chrobrego 25,
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie,
5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie,
6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24,
7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10,
8. Sołectwo Silnowo,
9. Sołectwo Jeleń,
10. Sołectwo Ciemino,
11. Sołectwo Dąbie,
12. Sołectwo Juchowo,
13. Sołectwo Kiełpino,
14. Sołectwo Komorze,
15. Sołectwo Krągi,
16. Sołectwo Kucharowo,
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17. Sołectwo Liszkowo,
18. Sołectwo Łączno,
19. Sołectwo Łubowo,
20. Sołectwo Nobliny,
21. Sołectwo Piława,
22. Sołectwo Radacz,
23. Sołectwo Rakowo,
24. Sołectwo Silnowo,
25. Sołectwo Starowice,
26. Sołectwo Śmiadowo,
27. Sołectwo Uniemino,
28. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21,
29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,
ul. Orła Białego 5,
30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5,
31. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5,
32. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1,
33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie,
ul. Kolejowa 16,
34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32,
35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.
3. USC
Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
1.

2.

3.

4.

Liczba sporządzonych aktów urodzeń:

a) ogółem

4

b) w tryb. art. 35

-

c) w tryb. art. 70

-

d) w tryb. art. 73
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Liczba sporządzonych aktów małŜeństw
a) ogółem

2

b) w tryb. art. 35

-

c) w tryb. art. 70

-

d) w tryb. art. 73

1

Liczba sporządzonych aktów zgonu
a) ogółem

7

b) w tryb. art. 35

-

c) w tryb. art. 70

-

d) w tryb. art. 73

-

Liczba wydanych decyzji administracyjnych
3

5.

na podstawie art. 28

5

na podstawie art. 34

-

na podstawie art. 35

-

na podstawie art. 36

2

na podstawie art. 70

-

na podstawie art. 73

4

o zmianie imienia i nazwiska

-

innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )

-

Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń
Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 16
wydanych na drukach wielojęzycznych)
Liczba odpisów zupełnych

-

6.

Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 5
wielojęzycznych

7.

Liczba przyjętych oświadczeń
w związek małŜeński

8.

o

wstąpieniu

w lokalu usc

2

poza lokalem usc

-

Liczba innych czynności kierownika usc
- liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa
( art. 4 kro )
- liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, Ŝe 1
obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa Ŝadnego
państwa, zgodnie z prawem polskim, moŜe zawrzeć
małŜeństwo za granicą ( art. 71 )
- liczba wydanych zezwoleń na zawarcie małŜeństwa 2
przed upływem określonego w art. 4 kro

9.

Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez 4
Sądy Okręgowe

10.

Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 26
cywilnego

11.

Liczba przypisków przesłanych z innych USC
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4

Do komputerowego systemu
małŜeństwa z lat 1949 – 1972.

rejestracji aktów stanu cywilnego wprowadzono 471 aktów

4. Ewidencja ludności.
Liczba Ludności wg stanu na dzień 15.04.2013
pobyt stały

MIASTO BORNE SULINOWO:
4.454 pobyt czasowy 287

pobyt stały

GMINA BORNE SULINOWO:
5.044 pobyt czasowy 143

---------------------------------------------------------------razem

9.498

430

ogółem ludność 9.928
===================
W okresie od 14.03.2013 do 15.04.2013 r. zarejestrowano:
- urodzenia

10

- zgony

10

- małŜeństwa

2

- zameldowanie na pobyt stały

19

- zameldowanie na pobyt czasowy

28

- przemeldowanie

10

- zameldowanie cudzoziemców
- wymeldowanie z pobytu stałego
- wymeldowanie z pobytu czasowego

2
27
5

5. Dowody osobiste:
- złoŜono 75 wniosków o wydanie dowodów osobistych,
- wydano 98 dowodów osobistych,
6. Działalność gospodarcza.
Wpłynęły 25 wnioski do CEIDG, w tym:
- zarejestrowano 8 nowych wpisów,
- wykreślono 2 wpisy do CEIDG.
REFERAT REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
W zakresie:
a) spraw obronnych:
- zgodnie z wnioskami Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakładane są świadczenia
osobiste i rzeczowe;
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- (uwaga: istotnym utrudnieniem w realizacji jest nieprzestrzeganie obowiązku
meldunkowego lub wyjazd poza granice kraju bez powiadamiania WKU, mimo nadanych
przydziałów mobilizacyjnych, powoduje to zbędny obieg dokumentów i angaŜowanie
osób do wyjaśniania spraw)
b) obrony cywilnej:
- kontynuowane są prace związane z opracowaniem Planu Obrony cywilnej gminy,
planowane zakończenie prac w czerwcu br; wdroŜenie planu do końca roku;
c) zarządzania kryzysowego:
- monitorowana jest sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy;
- w minionym okresie nie było powaŜnych zdarzeń;
d) zabezpieczenia ppoŜ.
- w okresie marzec-kwiecień miały miejsce dwa poŜary (poŜar w pustostanach, poŜar
pawilonu handlowego w Bornem Sulinowie) i jedno zdarzenie losowe (pomoc w
uwolnieniu konia, pod którym załamał się lód);
- w akcji ratowniczej uczestniczyły jednostki OSP Łubowo; Borne Sulinowo, Juchowo.
W związku z poprawą warunków pogodowych, naleŜy liczyć się ze wzrostem
zagroŜenia, zwłaszcza poŜarów nieuŜytków w wyniku wypalania traw i podpalenia
śmieci.
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Rozliczono za miesiące: kwiecień 2013r. fundusze remontowe za lokale komunalne,
naleŜące do Wspólnot Mieszkaniowych.
2. Podano do publicznej informacji wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Borne Sulinowo, przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze przetargów nieograniczonych.
3. Zawarto akt notarialny zbycia nieruchomości gruntowej, połoŜonej w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków działką Nr 37/122.
4. Zawarto protokół uzgodnień i przygotowano dokumentację do zawarcia aktu notarialnego
nabycia nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.
5. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości
gminnych.
6. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości, połoŜonej w miejscowości Silnowo 24.
7. Rozliczono dla poszczególnych uŜytkowników dostawę mediów do nieruchomości
zabudowanej połoŜonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo.
8. Wystosowano 3 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w efekcie dokonanego podziału działki.
9. Rozpatrzono 4 wnioski o dzierŜawę nieruchomości gminnych.
10. Rozpatrzono 1 wniosek o uŜyczenie nieruchomości gminnej.
11. Rozwiązano 1 umowę dzierŜawy.
12. Zawarto umowę dzierŜawy na nieruchomość zabudowaną.
13. W dniu 21 marca 2013 r. i 10 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji
Mieszkaniowej, na których rozpatrywano wnioski o przydział lokali mieszkalnych.
14. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeracji porządkowej.
15. Zawarto 2 porozumienia w sprawie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
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16. Wywieszono dwa wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierŜawy, jeden wykaz
nieruchomości przeznaczonej do najmu, jeden wykaz nieruchomości przeznaczonej
w uŜytkowanie.
17. Podano projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny
bez prawa składania skarg i zastrzeŜeń.
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Wydano trzy postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Wydano jedną decyzję przenoszącą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Wydano dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których stwierdzono brak

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych
przedsięwzięć.
4. Przekazano do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tabelarycznie informację za rok
2012 o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i
strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
5. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę z Lecznicą dla Zwierząt spółka cywilna z
siedzibą w Szczecinku na zadanie pn. „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok
bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Borne Sulinowo” w 2013 roku.
6. Przygotowano do realizacji w dniach 22.04.2013r. – 27.04.2013r. na terenie miasta i gminy
Borne Sulinowo wraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem
Sulinowie zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych. Zbiórka
odpadów w całości zostanie sfinansowana z budŜetu gminy ze środków przeznaczonych na
finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni
ziem. Całkowity koszt zadania wyniesie 15.000,00 zł brutto.
7. Wystosowano zapytania ofertowe na najem i serwisowanie kabin sanitarnych na okres letni
od 22.04.2013r. do 30.09.2013r.
8. Sporządzono raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo
za lata 2011-2012.
9. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska informację o wyrobach zawierających azbest
zlokalizowanych na nieruchomościach będących własnością Gminy Borne Sulinowo.
10. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska informacje o rodzaju, ilości i miejscach
występowania azbestu na terenie Gminy Borne Sulinowo za okres: 2012 rok, określające stan
na dzień: 31 grudnia 2012r.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
11. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 32 informacji, w sprawie realizacji

roszczeń z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego, poprzez nabycie
prawa własności lub uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo.
12. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania
gospodarstwa rolnego oraz uŜytków rolnych w ilości – 12 szt.
13. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 7 szt. wniosków o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.
14. Przeprowadzono 6 lustracji w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów, w wyniku której
sporządzono protokoły oględzin drzew/krzewów niezbędne do wydania decyzji.
15. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 6 szt.
16. Wydano 21 decyzji w sprawie usunięcia drzew.
17. Wezwano 8 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach
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o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
18. Przyjęto do rozpatrzenia 22 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów.
19. Sporządzono 2 szt. postanowienia zawieszających postępowanie administracyjne w sprawie

wydania zezwolenia na usunięcie drzew, z uwagi na występowanie na pniach drzew
gatunków prawnie chronionych, do czasu rozpatrzenia sprawy przez inny organ.
20. Wydano 25 szt. decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013.
21. Wystosowano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie o udzielonej
pomocy publicznej w rolnictwie lub ryboustwie, innej niŜ pomoc de minimis za rok 2012.
22. Sporządzono wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
w zakresie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
W zakresie zamówień publicznych
23. Udzielono zamówienia na zadanie Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie

planowanego deficytu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
poŜyczek i kredytów.
24. Udzielono zamówienia na zadanie Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo
poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Juchowo.
25. Przygotowano postępowanie przetargowe na zadanie Rewitalizacja przestrzeni publicznej
Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej.
26. Przygotowano postępowanie przetargowe na zadanie Remont połączony z modernizacją
świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubowo – postępowanie przygotowane dla Centrum
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
27. Trwają prace nad przygotowaniem postępowanie przetargowego na zadanie zbieranie,
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borne Sulinowo.
28. W dniu 8 kwietnia 2013r. zorganizowano spotkanie z członkami Związku Emerytów i
Rencistów w Bornem Sulinowie dotyczące gospodarki odpadami.
29. Trwają prace nad przygotowaniem postępowanie przetargowego na doposaŜenie świetlicy
wiejskiej w Łubowie – postępowanie przygotowywane dla Centrum Kultury i Rekreacji w
Bornem Sulinowie.
30. Dokonano sprawdzenia wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Szczecinku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 22 maja 2013 r. do 21 maja 2014 r.
31. Dokonano analizy niezbędnych dopłat do cen wody i ścieków, wynikających z nowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W zakresie gospodarki odpadami.
32. Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami

33.

34.
35.

36.

komunalnymi za 2012 r. i wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie.
Dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości firmy Robo-Top Jakub Jabłoński wywóz śmieci i
odpadów w Rogowie oraz firmy PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie.
Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieŜąca korespondencję dot. gospodarki odpadami
komunalnymi – 4 szt.
Wprowadzono do programu GOMIG ODPADY- deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości
połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo – w ilości 762 szt.
Trwa zakładanie teczek dla poszczególnych nieruchomości związanych z opłatą za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (w chwili obecnej załoŜono około 170 szt.).
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REFERAT INWESTYCJI
• w zakresie planowania przestrzennego i geodezji
Przygotowano i wydano:
1. Dziewiętnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Dwa wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości.
4. Trzy decyzje rozgraniczeniowe.
5. Jedno zaświadczenie o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
6. Prowadzenie pięciu postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
7. Wszczęto dwa postępowania rozgraniczeniowe.
8. Udzielono informacji Staroście Szczecineckiemu w sprawie zapisów planu dla nieruchomości
położonych w obrębie Miasta Borne Sulinowo oraz m. Kiełpino.
9. Udzielono wyjaśnień w sprawie budowy biogazowni w Bornem Sulinowie.
Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63,
12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica.
W dniu 27 marca 2013r. Wykonawca planu przedstawił drugi projekt planu do akceptacji Burmistrza.
Projekt jest w trakcie weryfikacji.
2. 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.
Wnioski, które wpłynęły do dnia 16 kwietnia 2012r, wraz z pismami w sprawie zakresu prognozy
oddziaływania na środowisko zostały przekazane Wykonawcy planu.
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik
Do projektu mpzp wpłynęło 68 wniosków.
W dniu 18 grudnia 2012r. wnioski zostały przekazane Wykonawcy do dalszej procedury planistycznej.
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, Jelonek,
Silnowo i Piława.
Wykonawca planu przedstawił pierwszą roboczą wersje projektu planu dla obrębu Juchowo do
weryfikacji. Na bieżąco dane są sprawdzane i przekazywane do wykonawcy planu.
5. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. renta planistyczna.
W związku z art. 36.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przez okres pięciu lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące,
burmistrz może pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze decyzji. Zasady określenia
wartości nieruchomości ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami. Opłata jest dochodem
własnym Gminy.
1. W dniu 27 marca 2013r. wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej w
sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty
planistycznej”)
dla
terenu
nieruchomości
zabudowanej
dz. nr 20 położonej w obrębie 05 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.
Zachodniopomorskiego nr 95 poz. 2708 w dn. 31.12.2009r. zmieniona uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady
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Miejskiej w Bornem Sulinowie dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN; 64Ut,MN;
65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U;
207MW,MN,U) po sprzedaży w/w nieruchomości - akt notarialny Rep. A nr 1520/2013 z dnia 1 marca
2013r. (data wpłynięcia 12.03.2013r.).
2. W dniu 28 marca 2013r. wydano decyzję administracyjną dotyczącej ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości lokalowej nr 4 położonej
w budynku nr 7D wraz z udziałem w gruncie oraz w części wspólnej budynku na dz. nr 37/40 w obrębie
06 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w
Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.
Zachodniopomorskiego nr 95 poz. 2708 w dn. 31.12.2009r.) po zbyciu w/w nieruchomości - akt
notarialny Rep. A nr 8637/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. (data wpłynięcia 31.12.2012r.).

• w zakresie edukacja ekologiczna:
W ramach akcji Dzień Ziemi zakupiono i przekazano do szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo 120
worków do segregacji odpadów oraz 1000 zakładek edukacyjnych.
Akcje edukacyjne odbywać się będą w dniach 22-26 kwiecień 2013r.

• w zakresie inwestycji:
1. W ramach zarządzania drogami gminnymi:
• Wydano 4 decyzje i naliczono opłaty na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i
umieszczenia urządzeń technicznych oraz obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami, na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
• Wydano 1 decyzję na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych na terenie
miasta Borne Sulinowo,
• Wydano 1 umowę i naliczono opłatę w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo,
• Wydano 9 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomość na cele
budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo,
2. Przygotowano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa
Szczecineckiego:
a. wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi i wykonaniu progu
zwalniającego:
- ulica Jana Brzechwy 8 (dł. drogi – 632m), nr ewid. gruntów 46/3 obręb Borne Sulinowo,
- ulica Marii Konopnickiej 5 (dł. drogi – 787m), nr ewid. gruntów 73/2 obręb Borne
Sulinowo,
- ulica Marii Konopnickiej 17 (dł. drogi – 787 m), nr ewid. gruntów 73/2 obręb Borne
Sulinowo,
b. wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu gruntu na powierzchni 765m2
(17.0m x 45.0m) kruszywem drogowym (frakcja 0-31,5mm) o gr. 5cm. w miejscowości Jeleń,
nr ewid. gruntów 36/2 obręb Jeleń,
c. zadanie pn. Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu
Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie.
3. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) oraz zawarto Umowy na realizację zadań:
• Sprzedaży wraz z dostawą papy asfaltowej zgrzewalnej modyfikowanej SBS wierzchniego krycia na
włókninie poliestrowej – Lemar Lembit Super W-PEY 250 SBS S 52,
• Sprzedaż
10
kpl.
łazienkowych
składających
się
z
zasłony
prysznicowej
oraz drążka kątowego w celu wyposażenia budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 9b w Bornem
Sulinowie,
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•
•
•
•
•

4.

5.

6.
•
•
•
•
7.

8.

9.
10.

11.
12.

Wymiany 9 szt. okien w budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Juchowo oraz 1 szt. drzwi
zewnętrznych w budynku w miejscowości Rakowo, gm. Borne Sulinowo,
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowica, ulic Lipowej, ul. Krótkiej,
ul. Kasztanowej, ul. Letniej, ul. Zakątek, ul. Polnych Kwiatów,
Sprzedaż tynku mozaikowego Atlas Deko M nr 114 w ilości 80,0m2 , wykonanie wyprawy tynkarskiej
w pomieszczeniach stołówki w Zespole Szkół w miejscowości Łubowo, gm. Borne Sulinowo,
Naprawa dachu łącznika szkół znajdujących się na działce 45/11, obręb 07, m. Borne Sulinowo, gm.
Borne Sulinowo.
Wykonanie trzech progów zwalniających listwowych U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
przy ul. Jana Brzechwy 8, ul. Marii Konopnickiej 5 oraz ul. Marii Konopnickiej 17 w Bornem
Sulinowie.
Otrzymano od architekta wstępną koncepcję projektu pn. „Rozbudowa z przebudową budynku
Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami kuchni i stołówki”
celem przeanalizowania i zaakceptowania do dalszych prac.
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa bieżni lekkoatletycznej o
nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie.
Trwa etap uzgodnień dokumentacji.
Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową.
Na ukończeniu są prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m.
Bornem Sulinowie.
Trwają remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej w Bornem Sulinowie.
Wykonano prace remontowe w budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie w zakresie
malowania części pomieszczeń i wykonania dostępu-dojścia do poddasza nieużytkowego.
Trwa remont dwóch lokali komunalnych w m. Piława polegający na wykonaniu łazienek wraz z
instalacjami wod-kan i elektr. oraz w jednym mieszkaniu centralne ogrzewanie.
Trwa budowa targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie. Odbyło się kilka spotkań wykonawcy i
inwestora przy udziale projektanta oraz inspektora nadzoru w celu uzgodnienia szczegółów
dotyczących realizacji w/w zadania.
Trwa budowa kortu tenisowego przy Hali Sportowej w Bornem Sulinowie. Odbyło się kilka spotkań
inwestora z wykonawcą przy udziale projektanta w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących
realizacji w/w zadania.
Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę i przekazano plac budowy na zadaniu: budowy strefy
sportowo-rekreacyjnej w m. Juchowo. Aktualnie trwają roboty budowlane.
Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie
Kłomina oraz na terenie Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaży jak również z terenów
zielonych. Roboty wykonuje firma nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.
Uzyskano od Starostwa Powiatowego w Szczecinku o Decyzję pozwolenia na rozbiórkę kolejnego
budynku w Kominie.
Rozstrzygnięto przetarg dla zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Łubowie.

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
a) realizacja projektów
PROW 2007-13 Małe projekty
„Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie
śółtego Szlaku Nordic Walking”
W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę - Pracownię Plastyczną „Studio 22” z Połczyna
Zdroju. Podpisano umowę na wykonanie zadania. Wartość inwestycji wyniesie 23.985,00 zł, z czego
dofinansowanie - 10.472,00 zł. Termin wykonania zadania – 31.05.2013r. W ramach projektu
oznakowany zostanie (1 tablicą informacyjną i 50 kierunkowskazami) 15,5-km szlak Nordic Walking
wytyczony nad jez. Pile.
GRUNDTVIG Uczenie się przez całe Ŝycie– edukacja osób dorosłych
„Stworzenie fundamentów dla nauczania o historii okresu zimnej wojny - projekt partnerski”
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Trwają przygotowania do międzynarodowych warsztatów zaplanowanych na 25-27.04.2013r., w których
udział wezmą partnerzy z Niemiec, Estonii, Norwegii i Danii. Przetłumaczono na j. angielski i przesłano
uczestnikom projektu program warsztatów.
PROW 2007-13 Małe projekty
„Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego
obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo”
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ przygotowano i złoŜono kolejne poprawki do wniosku o
płatność.
PROW 2007-13 Małe projekty
„Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego stref
sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz”
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ przygotowano i złoŜono kolejne poprawki do wniosku o
płatność.
PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych”
Rozpoczęto prace budowlane przy budowie strefy sportowo-rekreacyjnej w Juchowie.
PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie”
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac budowlanych. W przygotowaniu przetarg na dostawę
wyposaŜenia.
PROW 2007-13 Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez
zmodernizowanie punktu informacji turystycznej w Bornem Sulinowie”
Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. Dn. 22.04.2013r. podpisano umowę o dofinansowanie.
Realizacja projektu planowana jest na maj br.
PROW 2007-13 Małe projekty „Promocja cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego
poprzez wydanie albumu okolicznościowego”
Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. Trwają przygotowania do wydania albumu. Nakład
wyniesie 4.000 egz.
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę
kortu tenisowego”
Przy hali sportowej w Bornem Sulinowie rozpoczęto prace budowlane. W związku z duŜymi
oszczędnościami poprzetargowymi zainicjowano działania mające na celu pełne wykorzystanie
przyznanej dotacji. Przygotowywana jest dokumentacja na wykonanie bieŜni lekkoatletycznej przy
Zespole Szkół w Bornem Sulinowie. Po sporządzeniu dokumentacji wystosowane zostanie pismo
w sprawie zwiększenia zakresu rzeczowego projektu o budowę przedmiotowej bieŜni.
Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program „ Animator - moje boisko Orlik 2012”
Wniosek został zaakceptowany i przekazany do dofinansowania.
PROW 2007-13 Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej
„Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną na terenie Gminy Borne Sulinowo”
Wniosek został zaakceptowany. Dn. 22.04.2013r. podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja
projektu planowana jest na rok bieŜący.
PROW 2007-13 Program LEADER, Odnowa wsi
„Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”
Wniosek został zaakceptowany. Dn. 22.04.2013r. podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja
projektu planowana jest na drugą połowę bieŜącego roku.
Program Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin Dorzecza Parsęty”
We współpracy ze ZMiGDP trwają przygotowania do wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego. W
wyniku realizacji projektu 30 gospodarstw domowych otrzyma komputery z dostępem do Internetu. 30
komputerów trafi równieŜ do tzw. punktów koordynujących, którymi w przypadku naszej gminy są:
świetlice wiejskie, szkoły, MBP i MGOPS.
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie
PFRON Wyrównywanie róŜnic między regionami II – obszar D – likwidacja barier transportowych
Dn. 15.04.2013r. złoŜono w Starostwie Powiatowym w Szczecinku wniosek o dofinansowanie kwotą
70.000,00 zł zakupu 9-osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Zespołu
Szkół w Łubowie. Szacowany wkład własny Gminy Borne Sulinowo wyniesie 35.165,00 zł (ostateczna
kwota zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej).
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PROW 2007-13 Małe projekty „Promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych
Gminy Borne Sulinowo poprzez wydanie materiałów promocyjnych”
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ przygotowano i przesłano poprawki do wniosku o
dofinansowanie. Sporządzono katalog miejsc, wydarzeń oraz obiektów, które będą promowane na
gadŜetach.
2. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń
a) Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych UNIVERSUM
Na potrzeby projektu „Mobilizacja powszechna w mieście w cywilu” realizowanego przez BCiS
„Universum” przygotowano prezentację dot. Strategii Rozwoju Gminy Borne Sulinowo.
b) LGD „Partnerstwo Drawy”
Dn. 5 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim dyŜur pełnili pracownicy biura LGD, którzy słuŜyli pomocą
potencjalnym wnioskodawcom z terenu gminy Borne Sulinowo w przygotowaniu dokumentów
aplikacyjnych.
3. Współpraca z innymi podmiotami
a) OSP Borne Sulinowo
Pracownik referatu PW wziął udział w spotkaniu z przedstawicielem OSP. Spotkanie dot. wykonania
monitoringu remizy OSP połoŜonej przy ul. Woj. Polskiego w Bornem Sulinowie.
b) Parafia pw. św. brata Alberta w Bornem Sulinowie
Pracownik referatu PW wziął udział w spotkaniu dot. zabezpieczenia terenu wokół kościoła parafialnego
poprzez wykonanie monitoringu.
4. Promocja
a) logo
Dn. 4 kwietnia br. rozstrzygnięto konkurs na logo reklamowe Bornego Sulinowa. Konkurs
przeprowadzono za pomocą serwisów internetowych, pod adresami: www.bornesulinowo.pl,
www.ckir.bornesulinowo.pl, www.mbp.bornesulinowo.pl. w okresie od 18 lutego do 15 marca 2013r.,
następnie termin nadsyłania logotypów przedłuŜono do 31 marca 2013r. Jury konkursu wytypowało
najciekawsze logo bezpośrednio nawiązujące do hasła Borne Sulinowo - Turystyczny Poligon, autorstwa
P. Tomasza KrąŜka z Bornego Sulinowa. Wyniki i protokół z przeprowadzenia konkursu zmieszczono na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
b) materiały promocyjne
Zlecono wykonanie 1.000 szt. toreb reklamowych dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawców gadŜetów reklamowych dla
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. Zlecono wykonanie: 500 szt. długopisów, 500 szt. smyczy, 250
szt. kubków oszronionych, 100 szt. pamięci USB.
Dn. 21 marca br. podpisano umowę z firmą Mega Media Tech na skład i opracowanie albumu
fotograficznego „Nasza Polska – Zachodniopomorskie”. Album ukaŜe się w listopadzie br., pod
patronatem Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego. Gmina Borne Sulinowo zostanie zaprezentowana na
3 stronach przedmiotowej publikacji.
c) współpraca z mediami
Dn. 3 kwietnia br. zorganizowano pobyt i oprowadzenie ekipy TVP 1 podczas realizacji programu „Nie
ma jak Polska” – Zachodniopomorskie – skarby pojezierzy. Materiał został zrealizowany na zlecenie
POT i ZROT. Emisja programu miała miejsce na antenie TVP 1 o godz. 12:45 w dniu 14 kwietnia br.
Przygotowano informacje do wkładki Głosu Koszalińskiego i Echa znad Drawy.
d) strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz
innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
e) materiały graficzne
 opracowanie graficzne i druk dyplomów dla uczestników Konkursu PoŜarniczego „MłodzieŜ
Zapobiega PoŜarom”,
 opracowanie elementów graficznych na materiały promocyjne – kubki, breloki,
 w związku z realizacją programu GRUNDTVIG:
- opracowanie symbolu międzynarodowych warsztatów w Bornem Sulinowie,
- opracowanie graficzne nadruków na gadŜety i kamizelki,
- opracowanie i druk zaproszeń na kolację w ramach warsztatów,
- opracowanie graficzne projektów na 14 plakatów wystawy zaplanowanej w ramach programu.
 korekta albumu fotograficznego „Borne Sulinowo 20 lat w cywilu”,
 w związku z Międzynarodowym Zlotem Pojazdów Militarnych:
- opracowanie planu terenu zlotowego,
- opracowanie mapki z trasą parady pojazdów militarnych.
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5. Współpraca z miastami partnerskimi
W ramach nawiązania współpracy partnerskiej, w porozumieniu z władzami miasta Ładuszkin w
obwodzie kaliningradzkim, uzgodniono nowy termin rewizyty przedstawicieli gminy Borne Sulinowo w
miejscowości Ładuszkin tj. 20-23 czerwca 2013r.
6. Organizacje pozarządowe
Sporządzono sprawozdanie roczne z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z
organizacjami pozarządowymi, które w 2012r. realizowały zadania publiczne.
Zakończono weryfikację sprawozdań końcowych, faktur i rachunków rozliczających dotacje udzielone
organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Borne Sulinowo na realizację zadań publicznych w 2012r.
Zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa z dn. 15 kwietnia 2013r. ogłoszono otwarty konkurs na
realizację zadania własnego Gminy Borne Sulinowo z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom i
patologiom społecznym. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. Termin składania ofert
przez organizacje pozarządowe upływa 6 maja 2013r.
7. Sport
Sportowcom, którzy spełnili warunki regulaminu dotyczącego przyznawania stypendiów sportowych
wypłacono I transzę stypendiów o łącznej wysokości 5.000,00 zł.
Dn. 4 kwietnia br. odbyło się spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznego w sprawie podziału
środków finansowych zabezpieczonych w budŜecie gminy 2013 na dofinansowanie sportu szkolnego. W
2013r. sport szkolny wsparty zostanie kwotą 5.000,00 zł.
8. Imprezy
Majówka
Dn. 4 kwietnia br., w CKiR w Bornem Sulinowie, pracownik referatu PW wziął udział w spotkaniu dot.
organizacji Majówki 2013. Omówiono szczegóły zabezpieczenia przejścia pochodu 1-majowego i
organizację pozostałych imprez plenerowych przygotowanych przez miejscowych gestorów branŜy
turystycznej, CKiR i MBP.
Piwowaria 2013
Dn. 25.03.2013r. pracownicy referatu PW uczestniczyli w spotkaniu w CKiR dot. współorganizacji
Piwowariów. Impreza odbędzie się 1 czerwca br. na polu namiotowym przy ul. Sportowej, a jej głównym
organizatorem będzie firma Arena Promotion z Piły.
X Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” 2013
Dn. 10.04.2013r. wysłano wnioski do: MON, Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego oraz Starosty
Szczecineckiego z prośbą o objęcie patronatu honorowego nad zlotem.
Dn. 09 i 16.04.2013r. kierownik referatu uczestniczył w CKiR w posiedzeniu komisji dot. wyboru oferty
na kompleksową obsługę gastronomiczną zlotu.
XX-lecie Bornego Sulinowa
Opracowano listę gości.
Dn. 05.04.2013r. odbyło się spotkanie Burmistrza ze Zdzisławem Miechowieckim - Agencją
Impresaryjno-Reklamową „As” ze Szczecinka. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Gminy, dyrektor
CKiR, dyrektora MBP oraz kierownik Referatu PW.
Dn. 15.04.2013r. odbyło się kolejne spotkanie robocze dot. organizacji obchodów. W spotkaniu
uczestniczyli: Sekretarz Gminy, Zdzisław Miechowiecki - Agencja Impresaryjno-Reklamowa „As” ze
Szczecinka, dyrektor CKiR, dyrektor MBP, kierownik referatu PW oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy.
9. Oświata
Stypendia szkolne
Do wnioskodawców, którzy otrzymali I transzę stypendium szkolnego za okres wrzesień – grudzień
2012r. przesłane zostały oświadczenia w sprawie udzielenia przez nich zgody na zmianę decyzji
przyznającej stypendium szkolne.
Sporządzono 1 decyzję wstrzymującą stypendium szkolne oraz zweryfikowano 3 wnioski osób, które
zgłosiły utratę pracy i spełniły warunki otrzymania stypendium szkolnego.
Czworgu uczniom wydano decyzje przyznające zasiłki szkolne w łącznej kwocie 2.120,00 zł.
10. Szkolenia
Dn. 22.03.2013r. pracownicy referatu PW wzięli udział w warsztatach „Promocja partnerstwa lokalnego
w Polsce i jego efektów”, które odbyły się w ramach projektu Borneńskiego Centrum Inicjatyw
Społecznych Universum „Mobilizacja powszechna w mieście „w cywilu”.
W dn. 19-20 marca br. pracownik Referatu PW oraz pracownik CIT wzięli udział w szkoleniu
organizowanym przez firmę ECORYS w Szczecinie dot. następującej tematyki:
 pozyskiwanie inwestorów dla gminy/regionu jako element rozwoju produktu turystycznego,
 tworzenie Systemu Informacji Turystycznej w gminie i regionie.
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