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 25 kwietnia 2013r.
SPOTKANIA
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących
spotkaniach:

 25 kwietnia 2013r.- spotkanie z przedstawicielami z Niemiec, Estonii, Norwegii i Danii
biorących udział w międzynarodowych warsztatach „GRUNDTVIG”

Uczenie się przez

całe Ŝycie– edukacja osób dorosłych „Stworzenie fundamentów dla nauczania o historii
okresu zimnej wojny - projekt partnerski”,
 26 kwietnia 2013r. - spotkanie z Jarosławem Rzepą Członkiem Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego – tematem spotkania były Wrzosowiska Kłomińskie - Szczecin,
 30 kwietnia 2013r. – z Dyrektorem ZOZ Borne Sulinowo-sprawy bieŜące,
 06 maja 2013r. – udział w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej w sprawie
budŜetu lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz nabór wniosków związanych z
sektorem publicznym - Czaplinek,
 10 maja 2013r. - udział w Powiatowych Obchodach Dnia StraŜaka w Szczecinku,
 13 maja 2013r. – udział w konferencji „substancje kontrolowane – fluorowane gazy
cieplarniane w naszym otoczeniu - Szczecinek,
 14 maja 2013r.- udział w II warsztatach „OŜywienia Społeczno Gospodarczego” w
mieście i gminie Borne Sulinowo,
 15 maja 2013r.-z Prezesem OSP Borne Sulinowo w sprawach bieŜących,
 17 maja 2013r.- udział w konferencji dotyczącej odnawialnych źródeł energii Siemczyno,
 16 maja 2013r. – Szczecin spotkanie z Wojewodą - Urząd Wojewódzki,
 16 maja 2013r. – spotkanie z Marszałkiem – Urząd Marszałkowski,
 18 maja 2013r. – udział w otwarciu Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwondo
Olimpijskim - Borne Sulinowo,
 20 maja 2013r. - StraŜe OSP – spotkanie z zarządami,
 21 maja 2013r. – z komisją mieszkaniową – omówienie odwołań do przydziału mieszkań,
W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego Sulinowa
oraz Zastępca Burmistrza przyjmowali 52 interesantów.

REFERAT FINANSÓW I BUDśETU
1. W sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/325/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20
grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia 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:
- w dniu 11 stycznia 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek
o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w latach 2013-2028 kredytu w kwocie 2.484.494,00 zł,
- w dniu 31 stycznia 2013 roku wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/LK/57/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie przesłania uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie Nr X/72/Z/2013 z dnia
28 stycznia 2013 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty kredytu
zaciąganego przez Gminę Borne Sulinowo.
- przetarg nieograniczony na udzielenie przedmiotowego kredytu odbył się w dniu 18 marca 2013
roku,
- w dniu 27 marca 2013 r. podpisano umowę Nr 1/JST/2013 z Pomorskim Bankiem Spółdzielczym
Oddział w Bornem Sulinowie.
2. W sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/353/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 pt. „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”:
- w dniu 5 marca 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek
o wydanie opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki w roku 2013 w kwocie 82.500,00 zł,
- w dniu 18 marca 2013 roku otrzymaliśmy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/LK/74/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie przesłania uchwały Nr XX/97/Z/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia
18 marca 2013 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki
zaciąganej przez Gminę Borne Sulinowo,
- w dniu 22 kwietnia 2013 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00701-6930UM1630317/12 w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- w terminie do dnia 20 maja 2013 roku zostanie przesłany do Banku Gospodarstwa Krajowego w
Szczecinie wniosek o udzielenie poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające finansowanie
w ramach PROW 2007-2013.
3. W sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28
marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 pt. „Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie
Gminy Borne Sulinowo”:
- w dniu 14 maja 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek
o wydanie opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki w roku 2013 w kwocie 62.200,00 zł.
4. Zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 marca 2013 roku dokonano
zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 100,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.66.2013.3.MW z dnia 27 marca 2013 r. w
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sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na
podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne. Ponadto dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 22.652,55 zł między
rozdziałami i paragrafami, w tym na podstawie:
- pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/05/2013 z dnia 12 marca 2013 roku – 700,00 zł,
-

pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr GK.3011.8/2013.GK z dnia 27 marca 2013 roku – 18.267,34 zł.

w

Bornem

Sulinowie

5. W dniu 8 kwietnia 2013 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie sprawozdanie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału
roku 2013. Sprawozdanie przesłano do wiadomości RIO w dniu 20 kwietnia 2013 roku.
6. W dniu 11 kwietnia 2013 roku przesłano do Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie i do
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdania Rb-50 – kwartalne
sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał
2013 roku. Sprawozdania przesłano do wiadomości RIO w dniu 20 kwietnia 2013 roku.
7. W dniu 20 kwietnia 2013 roku przesłano do Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie i do
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdanie Rb-ZN – kwartalne
sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez
jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec 1 kwartału 2013 roku.
Sprawozdanie przesłano do wiadomości RIO w dniu 20 kwietnia 2013 roku.
8. W dniu 20 kwietnia 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za I kwartał 2013 rok, w tym:
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń
i gwarancji.
9. W dniu 26 kwietnia 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
sprawozdania zbiorcze instytucji kultury, ZOZ-ów i innych osób prawnych, dla których organy
wykonawcze jst są organami nadzorującymi za I kwartał 2013 roku, w tym:
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz poręczeń
i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych.
10. Na podstawie Zarządzenia Nr 37/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 kwietnia 2013 roku
podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych za I kwartał 2013 roku:
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Informacja kwartalna z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I kwartał 2013 roku
Lp.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3.
4
5.

Treść
DOCHODY
DOCHODY BIEśĄCE
DOCHODY MAJĄTKOWE
WYDATKI
WYDATKI BIEśĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
DEFICYT/NADWYśKA (1-2)
PRZYCHODY
ROZCHODY

Plan (po zmianach)
33 382 529,91
30 499 778,91
2 882 751,00
34 382 529,91
30 110 916,13
4 271 613,78
- 1 000 000,00
3 805 876,00
2 805 876,00

Wykonanie
9 134 111,85
8 707 365,74
426 746,11
8 237 564,69
8 072 676,46
164 888,23
896 547,16
0,00
343 646,58

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych
za I kwartał 2013 roku
Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzeń niepodatkowych naleŜności budŜetowych w I kwartale
2013 roku w wysokości 42,46 zł.
11. Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 kwietnia 2013 r.
dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 326.257,52 zł, w tym na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.88.4.2013.KD
z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 53.888,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady
Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.76.6.2013.Jś
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 272.369,52 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 przez gminy za pierwszy okres płatniczy
2013r.
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 68.133,24 zł między rozdziałami
i paragrafami, w tym na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie Nr GK.3011.10.2013.GK z dnia 24 kwietnia 2013 roku – 4.063,24 zł.
12. W dniu 30 kwietnia 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania finansowe Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok, w tym:
- bilans z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo,
- łączny bilans jednostek budŜetowych Gminy Borne Sulinowo,
- bilans Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
- łączny rachunek zysków i strat jednostek budŜetowych Gminy Borne Sulinowo,
- rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budŜetowych Gminy Borne Sulinowo,
4

- zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
13. W dniu 6 maja 2013 roku otrzymaliśmy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr
K.0021.79.LK.Z.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przesłania uchwały Nr
XXXVI.178.Z.2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu w 2012 roku.
REFERAT ORGANIZACYJNY
1. W dniu 16 maja br. przesłano do Urzędu Skarbowego oświadczenia majątkowe osób, które były
zobowiązane do ich złoŜenia oraz umieszczono je na stronie BIP Urzędu. Wszystkie osoby złoŜyły
oświadczenia w ustawowym terminie, tj. do dnia 30.04.2013r.
2. W dniu 16 maja br. wydano Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołów Szkół w Bornem Sulinowie i Łubowie. Termin konkursu został
ustalony na dzień 20.06.2013r.
3. W dniu 7 maja br. wysłano do Urzędu Marszałkowskiego ankietę – Monitoring i ocena strategii
sektorowej
w
zakresie
ochrony
zdrowia
Województwa
Zachodniopomorskiego
w latach 2011-2012 .
4. Sporządzono i wysłano elektronicznie do GUS sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według
zawodów Z-12 za 2012 rok.
5. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 2 umowy na organizację robót publicznych,
w ramach których zatrudniono 4 osoby oraz 2 umowy na organizację staŜu,
w ramach której staŜ odbywają 2 osoby. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy skierował
do wykonywania prac społecznie uŜytecznych 30 osób z terenu Gminy Borne Sulinowo. Osoby te
zostały skierowane
do
wykonywania
prac porządkowych
na
terenie
Sołectw,
do
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
Bornem
Sulinowie
oraz do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
6. W miesiącu marcu br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta
i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 23 osoby
i udzielił 30 porad.
7. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.130,00 zł.
8. Zarejestrowano 1622 pisma wpływające do Urzędu.
9. Wysłano 2191 przesyłek poleconych, 525 listów zwykłych oraz około 60 sztuk plakatów.
10. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu
wywieszono 34 obwieszczenia oraz plakaty okolicznościowe.
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”
Dn. 29 kwietnia br. zatwierdzono projekt tablicy z opisem i mapą szlaku. Termin wykonania
oznakowania szlaku uzgodniono na 20 maja br.
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”
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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”
Prowadzone są prace przy budowie strefy sportowo-rekreacyjnej w Juchowie. We współpracy
z RI przygotowano i przesłano do sprawdzenia, do Urzędu Marszałkowskiego WZ, dokumentację z
przeprowadzonego postępowania ws. udzielenia zamówienia publicznego.
PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie”
Trwają prace przy remoncie świetlicy. We współpracy z RI przygotowano i przesłano do sprawdzenia, do
Urzędu Marszałkowskiego WZ, dokumentację z przeprowadzonego postępowania ws. udzielenia
zamówienia publicznego. W przygotowaniu przetarg na dostawę wyposaŜenia.
PROW 2007-13 Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez
zmodernizowanie punktu informacji turystycznej w Bornem Sulinowie”
Trwają prace przy modernizacji budynku informacji turystycznej. Do końca maja br. zmodernizowana IT
zostanie oddana do uŜytku. Wymienione zostanie wyposaŜenie budynku (meble, sprzęt elektroniczny).
Powstanie takŜe nowa strona internetowa IT.
PROW 2007-13 Małe projekty „Promocja cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego
poprzez wydanie albumu okolicznościowego”
We współpracy z wykonawcą przygotowano ostateczną wersję albumu. Wybrano zdjęcia, przygotowano i
przetłumaczono teksty oraz dokonano ostatecznej korekty publikacji. Trwa wydruk albumu. Dostawa
4.000 szt. planowana jest na koniec maja br.
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”
Sporządzono dokumentację na wykonanie bieŜni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Bornem
Sulinowie. Wystosowano pismo ws. zwiększenia zakresu rzeczowego projektu o budowę bieŜni.
GRUNDTVIG Uczenie się przez całe Ŝycie– edukacja osób dorosłych. – „Stworzenie fundamentów
dla nauczania o historii okresu zimnej wojny- projekt partnerski”
W dniach 24-28.04.2013r., we współpracy z kierownikiem BKO, zorganizowano międzynarodowe
warsztaty poświęcone tematyce zimnej wojny. Oprócz zajęć warsztatowych, 20-osobowa grupa
uczestników projektu z Danii, Estonii, Niemiec oraz Norwegii miała moŜliwość poznania historii
Bornego Sulinowa, atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy oraz smaków
tradycyjnej, polskiej kuchni.
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie
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 drugie poprawki do wniosku o
dofinansowanie.
PROW 2007-13 Małe projekty „Organizacja imprezy z okazji XX-lecia Bornego Sulinowa”
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Dn. 6 maja br. złoŜono wniosek o dofinansowanie organizacji obchodów XX rocznicy otwarcia Bornego
Sulinowa. Wniosek został wstępnie zarekomendowany do dofinansowania przez Radę LGD „Partnerstwo
Drawy”.
PROW 2007-13 Małe projekty „Stworzenie warunków do uprawiania turystyki rowerowej w
gminie Borne Sulinowo poprzez utworzenie szlaku rowerowego "Śladami dawnych osad"
Dn. 6 maja br. złoŜono wniosek o dofinansowanie realizacji operacji. Wniosek został wstępnie
zarekomendowany do dofinansowania przez Radę LGD „Partnerstwo Drawy”. Wartość projektu wynosi
25.067,40 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania – 16.304,00 zł.
PROW 2007-13 Małe projekty „Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
poprzez wykonanie filmu promocyjnego miasta i gminy Borne Sulinowo”
Dn. 6 maja br. złoŜono wniosek o dofinansowanie realizacji operacji. Wniosek został wstępnie
zarekomendowany do dofinansowania przez Radę LGD „Partnerstwo Drawy”. Wartość projektu wynosi
14.637,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania – 9.520,00 zł.
2. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń
a) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Na prośbę biura ZMiGDP przygotowano i przesłano oświadczenie gminy Borne Sulinowo ws.
odstąpienia od realizacji termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Silnowie w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Powodem rezygnacji jest brak środków na pokrycie
wkładu własnego.
b) Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych UNIVERSUM
Dn. 19 kwietnia br. pracownik referatu wziął udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu
realizowanego przy udziale dotacji ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W trakcie
warsztatów przedstawił prezentację Strategii Rozwoju Bornego Sulinowa na lata 2014-2019.
c) LGD „Partnerstwo Drawy”
W dniach 8-9 maja br. pracownik referatu uczestniczył w posiedzeniu Rady LGD.
d) LGR „Partnerstwo Drawy”
Dn. 9 maja br. pracownik referatu reprezentował Gminę Borne Sulinowo w walnym zebraniu członków
stowarzyszenia, w trakcie którego zaprezentował sprawozdanie z prac Komitetu LGR „Partnerstwo
Drawy” w 2013r.
3. Zagospodarowanie terenu gminy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez
wykonanie monitoringu miejskiego
W przygotowaniu inwestycja polegającą na rozbudowie istniejącego systemu monitoringu obiektów
sportowych o kilka kamer mających monitorować główne ulice miasta. W tym celu zorganizowano
spotkanie z przedstawicielem firmy Gawex Media ze Szczecinka. W planowaniu inwestycji uczestniczy
Komendant StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie.
4. Promocja
a) współpraca z mediami
Przygotowano informacje do kwietniowej i majowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”.
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b) strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz
innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
c) materiały graficzne
 w związku z realizacją międzynarodowego programu GRUNDTVIG:
- opracowanie i druk identyfikatorów dla uczestników
- opracowanie i druk naklejek na teczki do materiałów warsztatowych
 w związku z obchodami 20-lecia Bornego Sulinowa - opracowanie projektów graficznych:
- piłki PCV
- banerów w formie Ŝagli, wys. 5 m - 2 wzory
- banerów o wym. 4 x 2 m - 2 wzory
- banera na barierkę o wym. 1,8 x 0,8 m
- identyfikatorów dla organizatorów i słuŜb porządkowych
 opracowanie i druk dyplomów dla członkiń Klubu Literackiego „Pod Piórem” z okazji 10-lecia
działalności
 opracowanie projektu banera o wym. 5 x 2,4 m reklamującego X Międzynarodowy Zlot
Pojazdów Militarnych.
d) inne
Dn. 8 maja br. oprowadzono po mieście i Izbie Muzealnej zorganizowaną grupę gości z Niemiec. Wizytę
w Bornem Sulinowie zorganizował dr. Siegfid Radtaz - Dyrektor Muzeum Landkreis Neustein - Eutin.
Większość gości z Niemiec stanowili byli mieszkańcy Powiatu Szczecineckiego, w tym równieŜ gminy
Borne Sulinowo.
W dniach 14 i 15 maja oprowadzono 2 grupy młodzieŜy szkolnej w ramach wyjazdów edukacyjnych do
Bornego Sulinowa.
5. Imprezy
Majówka
Zaproszono media. Przygotowano relację z wydarzenia na stronę www.bornesulinowo.pl oraz dla: TV
Gawex, TV Vectra, Radia Koszalin i Kuriera Szczecińskiego.
X Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” 2013
Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego oraz Starosta Szczecinecki objęli patronat honorowy nad zlotem.
Dn. 10.05.2013r. wystąpiono do Marszałka WZ z wnioskiem o dofinansowanie kwotą 30.000 zł
organizacji zlotu.
Dn. 16 maja br. Z-ca Burmistrza Bornego Sulinowa, dyr. CKiR oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników
Militarnej Historii Bornego Sulinowa podpisali z Instytutem Techniki Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy porozumienie na stworzenie warunków do realizacji praktyki zawodowej
studentów podczas zlotu. Studenci zasilą szeregi śandarmerii Zlotowej.
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XX-lecie Bornego Sulinowa
Zamówiono 150 szt. zaproszeń na obchody.
Zamówiono 500 szt. podziękowań za udział w obchodach.
Przeprowadzono zapytanie ofertowe w wyniku którego zamówiono 10.000 szt. ulotek z programem.
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dekoracji sceny na obchody. Wyłoniono wykonawcę firmę Sam-Art, której zlecono wykonanie banerów i Ŝagli reklamowych z herbem i logo Bornego
Sulinowa.
W porozumieniu z CKiR przygotowano zamówienie na statuetki i medale za zajęcie miejsc w turniejach
sportowych.
Wystosowano pismo do Prezesa PUK Sp. z o.o. ws. sprzątania terenu, na którym odbywać się będą
obchody.
Dn. 22.04.2013r. podpisano umowę z The Music World Norbert Rogalka na profesjonalne nagłośnienie
imprezy.
Dn. 22.04.2013r. podpisano umowę z Agencją Impresaryjno-Reklamową „AS” ze Szczecinka na
wynajem 3 namiotów na obchody.
Wystosowano pismo do Starosty Szczecineckiego z prośbą o dofinansowanie obchodów kwotą 10.000 zł
z przeznaczeniem na widowisko pirotechniczno-laserowe „W krainie fantazji”.
Wystosowano pisma do mieszkańców ul. M. Reja informujące o zamiarze organizacji imprezy i
związanym z tym wydarzeniem przewidywanym podwyŜszonym poziomem hałasu.
Dn. 07.05.2013r. odbyło się spotkanie robocze dot. organizacji obchodów. W spotkaniu uczestniczyli:
Sekretarz Gminy, dyrektor CKiR, dyrektor MBP i kierownik referatu PW.
6. Szkolenia
Dn. 19 kwietnia pracownik referatu uczestniczył w II warsztatach lokalnych OŜywienia SpołecznoGospodarczego w gminie Borne Sulinowo w ramach projektu „Mobilizacja powszechna w mieście w
cywilu”.
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
 W miesiącu maju 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację
o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie
sprawozdawczym tj. za miesiąc kwiecień 2013 r.
 W miesiącu maju 2013 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości
podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym.
REFERAT INWESTYCJI
Planowanie przestrzenne i geodezja
Przygotowano i wydano:
1. Dwadzieścia pięć zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Osiem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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3. Osiem decyzji w sprawie podziałów nieruchomości.
4. Dwie decyzje rozgraniczeniowe.
5. Prowadzenie sześciu postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
6. Wszczęto cztery postępowania rozgraniczeniowe.
7. Udzielono informacji Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie
zapisów planu w Kiełpinie
8. Udzielono informacji Staroście Szczecineckiemu w sprawie ziemnego stawu rybnego połoŜonego w
obrębie Kiełpino.
9. Udzielono informacji Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinku w sprawie zmiany mpap w
obrębie Piława
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 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica.
W dniu 29 kwietnia 2013r. projekt planu (czwarta wersja) został zaakceptowany przez Burmistrza. W
dniu 22 maja 2013r. odbędzie się posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
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 połoŜonych w miejscowości Komorze oraz zmiana studium dla obrębu
Komorze.
W dniu 24 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie z wykonawcą planu w sprawie prpjketu planu .
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik
W dniu 29 kwietnia 2013r. wpłynął pierwszy projekt mpzp. Projekt w trakcie weryfikacji danych.
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, Jelonek,
Silnowo i Piława.
Wykonawca planu przedstawił pierwsza roboczą wersje projektu planu dla obrębu Juchowo do
weryfikacji. Na bieŜąco 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 moŜe 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 połoŜonej w obrębie 05 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr
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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 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 sprzedaŜy w/w nieruchomości - akt notarialny Rep. A nr
1520/2013 z dnia 1 marca 2013r. (data wpłynięcia 12.03.2013r.).
Trwa opracowywanie operatu szacunkowego dla przedmiotowej nieruchomości.
Edukacja ekologiczna:
Z okazji Światowych Obchodów Dnia Ziemi w dniach od 20 do 26 kwietnia 2013r, zorganizowano akcję
edukacyjną. Z uwagi na nowe obowiązki związane z selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych
wynikające
z
ustawy
o
utrzymaniu
czystości
i
porządku
w gminach przekazano dla szkół i przedszkoli worki do segregacji odpadów w celu wykorzystania ich
podczas akcji.
W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 1200 uczestników.
Inwestycje
1. W ramach zarządzania drogami gminnymi:
•
•
•

Wydano 3 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 5 umów i naliczono opłaty w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo,
Wydano 2 umowy 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 remoncie drogi poprzez profilowanie i
uzupełnienie nawierzchni kruszywem budowlanym w miejscowości Śmiadowo, nr ewid.
gruntów 2/10, 390 obręb Dąbrowica,
b. wykonania robót budowlanych polegających na remoncie drogi poprzez profilowanie i
uzupełnienie nawierzchni kruszywem budowlanym w miejscowości Krągi , nr ewid. gruntów
232 obręb Krągi,
c. wykonania robót budowlanych polegających na remoncie drogi poprzez profilowanie i
uzupełnienie nawierzchni kruszywem budowlanym w miejscowości Ciemino, nr ewid.
gruntów 69 obręb Ciemino, polegających na:
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:
•
•
•
•
•

Naprawa dachu łącznika szkół znajdujących się na działce 45/11, obręb 07, m. Borne Sulinowo, gm.
Borne Sulinowo. Zadanie w trakcie realizacji.
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. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
Budowa ogrodzeń placów publicznych w miejscowościach Rakowo oraz Przyjezierze. Zadanie w
trakcie realizacji.
Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem bramy wjazdowej na działce 8/1 w
Śmiadowie oraz bramy wjazdowej z furtką na działce 62/5 w Przyjezierzu. Zadanie w trakcie
realizacji.
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem przyłącza energetycznego na działce 46/4 w
Bornem Sulinowie, obręb 06.
11

4. 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 remont korytarza i pomieszczenia stołówki w Zespole Szkół w Łubowie.
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.
Odbudowano – odtworzono 5 studni kanalizacji deszczowej w pasach drogowych.
Wykonano naprawę i konserwację ławek na terenie Bornego Sulinowa.
Wykonano instalację wody do podlewania boisk przy Szkole w Juchowie.
Wykonano naprawy dachów na budynkach komunalnych w Krągach, w Jeleniu (2 budynki), Piława i
OSP Łubowo. Trwają prace naprawcze dachu budynku Szkoły w Silnowie.
Trwają prace porządkowe przy plaŜach w Bornem Sulinowie.
Trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa przy drogach, aktualnie usuwane są zakrzaczenia
przy drodze Łubowo – Borne Sulinowo.

5. 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.
6. 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.
7. Trwa budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w m. Juchowo. Prace są na ukończeniu.
8. Trwa remont z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Łubowie. Odbyło się kilka spotkań
wykonawcy i inwestora przy udziale projektanta oraz inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
szczegółów dotyczących realizacji w/w zadania.
9. Wybudowano trzy progi zwalniające z kostki typu polbruk przy ulicy Konopnickiej 5 i 17 oraz
Brzechwy 8.
10. Wykonano plac utwardzony dla samochodów osobowych nad jeziorem w miejscowości Jeleń.
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
1. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym wszczęto 7 postępowań 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 5 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 szkolenia dla młodzieŜy pn.: „ Bądź świadomym rodzicem”. WyŜej
wymienione szkolenia odbywały się w dniach 15-17 maja br. i przeprowadzone zostały w Publicznym
Gimnazjum w Silnowie, Zespole Szkół w Łubowie oraz Zespole Szkół w Bornem Sulinowie. Tematyką
przeprowadzonych szkoleń był wpływ alkoholu, narkotyków, papierosów na płód, jakie nieodwracalne
uszkodzenia
powstają
w nienarodzonym jeszcze dziecku oraz omówienie trudności dziecka z FAS w porównaniu
do funkcjonowania dziecka zdrowego.
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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 35 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,
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.
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3. USC
Lp.
1.

Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
Liczba sporządzonych aktów urodzeń:

a) ogółem

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

b) w tryb. art. 35
c) w tryb. art. 70
d) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów małŜeństw
a) ogółem
b) w tryb. art. 35
c) w tryb. art. 70
d) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów zgonu
a) ogółem
b) w tryb. art. 35
c) w tryb. art. 70
d) w tryb. art. 73
Liczba wydanych decyzji administracyjnych
na podstawie art. 28
na podstawie art. 34
na podstawie art. 35
na podstawie art. 36
na podstawie art. 70
na podstawie art. 73
o zmianie imienia i nazwiska
innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )
Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń
Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem
odpisów wydanych na drukach wielojęzycznych)
Liczba odpisów zupełnych
Liczba wydanych odpisów skróconych na
drukach wielojęzycznych

Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu
w związek małŜeński
w lokalu usc
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 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

4
1
6
3
2
1
35
11

15
-

1

2
14

9.
10.
11.

małŜeństwa przed upływem określonego w art. 4 kro
Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez
Sądy Okręgowe
Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu
cywilnego
Liczba przypisków przesłanych z innych USC

4
12
4

Do komputerowego systemu rejestracji aktów stanu cywilnego wprowadzono 145 aktów urodzeń
z lat 1963 – 2013.
4. Dowody osobiste:
- złoŜono 86 wniosków o wydanie dowodów osobistych,
- wydano 82 dowodów osobistych,
5. Działalność gospodarcza.
Wpłynęły 31 wniosków do CEIDG, w tym:
- zarejestrowano 4 nowe wpisy,
- wykreślono 4 wpisy,
REAGOWANIE KRYZYSOWE
W zakresie:
a) spraw obronnych:
- nie realizowano
b) obrony cywilnej:
- kontynuowanie prac związane z opracowaniem Planu Obrony cywilnej gminy, planowane
zakończenie prac w czerwcu br.
- przeprowadzono przegląd sprzętu dozymetrycznego OC;
c) zarządzania kryzysowego:
- monitorowana jest sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy;
- w minionym okresie nie było powaŜnych zdarzeń;
d) zabezpieczenia ppoŜ.
1) W okresie kwiecień - maj miały miejsce następujące poŜary:
- poŜar śmieci w pustostanach,
- poŜary lasu
- poŜary komina, trawy
2) Wykonano remont samochodu ppoŜ. Dla OSP Juchowo (1800zł)
W akcji ratowniczej uczestniczyły jednostki OSP Łubowo; Borne Sulinowo, Juchowo.
Wzrost temperatury powoduje zagroŜenie poŜarowe, zwłaszcza nieuŜytków /traw/, lasu i
wypalania śmieci.
e) Inne sprawy
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1) Zaakceptowanie przez Burmistrza programu „Bezpieczna Gmina Borne Sulinowo” oraz
dokumentu pod nazwą „Analiza zagroŜeń i program poprawy bezpieczeństwa osób
przebywających na wodach gminy Borne Sulinowo oraz Procedura powiadamiania,
alarmowania i działania ratowniczego na wodzie i lodzie dla gminy Borne Sulinowo”.
2) Programy mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, zwłaszcza dzieci i
młodzieŜy oraz osobom przebywającym na naszym terenie.
3) W dniu 16 maja br. odbyło się rozszerzone spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzenia
Kryzysowego (m.in. CKIR, MBP, SP, PUK), podczas którego omówiono powyŜsze
programy i omówiono zasady działania w okresie letnim.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
1. Uczestniczyłam w spotkaniu z dyrektorami szkół w dniu 15.04.2013 r. na którym omówiono
m.inn. sprawy związane z organizacją i opracowaniem projektów arkuszy organizacyjnych na rok szk.
2013/2014, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, dowozami uczniów do szkół.
2. Po dokonaniu szczegółowej analizy organizacji pracy poszczególnych jednostek oraz indywidualnych
konsultacjach z dyrektorami szkół zatwierdziłam Projekty Arkuszy Organizacji Pracy Szkół i Projekty
Organizacji Oddziałów Przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2013/2014. Uwzględniono w nich
wszystkie zmiany w ramowych planach nauczania wynikające z właściwych Rozporządzeń MEN
i Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa nr 44 z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania
wytycznych dotyczących organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów
i liceum prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo.
3. Zgodnie z art. 6a ust 6 i 7 Karty Nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, związków
zawodowych i w uzgodnieniu z kuratorem oświaty dokonałam oceny pracy dyrektorów dwóch szkół na
ich wniosek.
4. Powołana przeze mnie komisja do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a,ust.1 Karty Nauczyciela oraz
BudŜetem Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok , § 4300, rozdział 80146, dział 801.na posiedzeniu w dniu
09.05.2013 r. .rozpatrzyła pozytywnie 7 złoŜonych przez nauczycieli wniosków. Ogółem przyznana
kwota dofinansowania dokształcania wyniosła 9660,00 zł.( słownie: dziewięć tysięcy sześćset
sześćdziesiąt zł.).
5. Udzieliłam odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej w zakresie wyboru
podręczników szkolnych i wydawnictw edukacyjnych.
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Rozliczono za miesiące: maj 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. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych.
4. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości, połoŜonej w miejscowości Silnowo 24.
5. Rozliczono dla poszczególnych uŜytkowników dostawę mediów do nieruchomości zabudowanej
połoŜonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo.
6. Przeprowadzono i zakończono 5 postępowań w sprawie ustalenia wzrostu wartości nieruchomości
z tyt. dokonanego podziału działki.
7. Rozpatrzono 4 wnioski o dzierŜawę nieruchomości gminnych.
8. Rozpatrzono 1 wniosek o uŜyczenie nieruchomości gminnej.
9. Rozwiązano 1 umowę dzierŜawy.
10. Zawarto umowę dzierŜawy na nieruchomość zabudowaną.
11. W dniu 21 marca 2013 r. i 10 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej,
na których rozpatrywano wnioski o przydział lokali mieszkalnych.
12. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeracji porządkowej.
13. Zawarto 2 porozumienia w sprawie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
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14. W dniu 21 marca 2013 r. i 10 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej,
na których rozpatrywano wnioski o przydział lokali mieszkalnych.
15. Zawarto 2 porozumienia w sprawie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
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. Prowadzone są 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Podpisano umowę najmu 2 szt. kabin sanitarnych (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych) na
okres letni od 22.04.2013r. do 30.09.2013r. oraz serwisowania 2 szt. kabin sanitarnych
zlokalizowanych przy ścieŜce edukacyjnej "Nasze małe arboretum" w Bornem Sulinowie.
3. Wydano decyzję o czasowym odebraniu czterech szczeniaków rasy mieszańce owczarka
niemieckiego, właścielowi i przekazaniu ich do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Rybacka 7 w
Szczecinku.
4. Wystosowano do Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie pismo o podejrzeniu naruszenia zapisów
art. 6 ust. 2 pkt 17 i 19 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr
106, poz. 1002 z późn. zm.) w stosunku do czterech szczeniaków rasy mieszańce owczarka
niemieckiego, z prośbą o przeprowadzenie dalszych czynności.
5. Wystosowano pisma do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w
Szczecinku pisma dotyczące mieszkańców miejscowość Dąbie, Kiełpino, Krągi, Silnowo i
Uniemino, którzy winni dokonać przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej z prośbą o
informację dotyczącą wykonania podłączenia poprzez podanie daty sporządzenia i podpisania
protokołów odbioru technicznego przewodów kanalizacyjnych w stanie odkrytym.
6. Zaproszono do złoŜenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup kosy spalinowej
dla Sołectwa Dąbie.
7. Zaproszono do złoŜenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup 15 szt. koszy
ulicznych z tworzywa sztucznego o pojemności 50l ze słupkiem w kolorze zielonym.
8. Zaproszono do złoŜenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup sadzonek
kwiatów.
9. Zaproszono do złoŜenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup sadzonek drzew i
krzewów.
10. Wydano 10 decyzji umarzających w całości opłatę za usunięcie drzew.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
11. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 10 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 zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa rolnego
oraz uŜytków rolnych w ilości – 16 szt.
13. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 6 szt. wniosków o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.
14. Przeprowadzono 5 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 5 szt.
16. Wydano 15 decyzji w sprawie usunięcia drzew.
17. Wezwano 9 osób do uzupełnienia braków formalnych, występujących we wnioskach
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
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18. Przyjęto do rozpatrzenia 18 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów.
19. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji
wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej - luty 2013.
20. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z
realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - luty 2013.
21. Wysłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie dwie decyzje, od których
strona się odwołała.
22. Wystosowano do Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie pismo dotyczące pszczelarstwa
działającego na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
23. Udzielono informacji Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie, odnośnie
aktualnie posiadanych gruntów rolnych przez jednego z rolników gminy Borne Sulinowo.
24. Przekazano wg. właściwości Urzędowi Gminy w Szczecinku pismo wraz z aneksami umów
dzierŜaw nieruchomości rolnych.
25. Zaopiniowano 4 roczne plany łowieckie.
26. Sporządzono obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczące wyłoŜenia do publicznego
wglądu projektu Uproszczonego Planu Lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa dla działki
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 7, połoŜonej w obrębie Rakowo, gmina Borne
Sulinowo.
27. Sporządzono obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczące wyłoŜenia do publicznego
wglądu projektu Uproszczonego Planu Lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa dla działek
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 250, Nr 4/35 połoŜonych w obrębie Kiełpino,
gmina Borne Sulinowo.
28. Sporządzono 2 szt. zawiadomień informujących strony postępowania o moŜliwości zapoznania się z
projektem Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów i
budynków Nr 250, Nr 4/35 połoŜonych w obrębie Kiełpino, gmina Borne Sulinowo oraz dla działki
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 7, połoŜonej w obrębie Rakowo, gmina Borne
Sulinowo.
29. Uczestniczono trzykrotnie podczas oględzin w m. Liszkowo oraz w m. Strzeszyn, z powołanym z
urzędu ekspertem z Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Roślin z Piły, w sprawie
określenia wieku drzew wyciętych bez zezwolenia Burmistrza Bornego Sulinowa.
W zakresie zamówień publicznych
30. Udzielono zamówienia na zadanie Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez
zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej.
31. Trwają prace nad przygotowaniem postępowanie przetargowego na zadanie zbieranie, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borne Sulinowo.
32. Trwają prace nad przygotowaniem postępowanie przetargowego na doposaŜenie świetlicy wiejskiej
w Łubowie – postępowanie przygotowywane dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem
Sulinowie.
33. Przygotowano i postępowanie na realizację zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Przyjezierze
W zakresie gospodarki odpadami.
34. Przygotowano dane dot. rekultywacji składowiska odpadów w Bornem Sulinowie dla Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
35. Dokonano zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości firmy PGK Sp. Z o.o. w Koszalinie.
36. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieŜąca korespondencję dot. gospodarki odpadami
komunalnymi – 35 szt.
37. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości, połoŜonych na terenie Gminy Borne
Sulinowo – do chwili obecnej wprowadzono ok. 1230 szt.
38. Trwa zakładanie teczek dla poszczególnych nieruchomości, związanych z opłatą za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (w chwili obecnej załoŜono około 1100 szt.)
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