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 27 października 2016 r.
SPOTKANIA
W

okresie

międzysesyjnym

Burmistrz

Bornego

Sulinowa

uczestniczyła

w następujących spotkaniach:
 28 października 2016r. - uroczystość z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Jeleniu,
 04 listopada 2016r. - udział w posiedzeniu zarządu ZMiGDP Karlino,
 10 listopada 2016r. - spotkanie z INWESTORAMI w sprawie inwestycje w zakresie
energii odnawialnej na terenie Gminy,
 10 listopada 2016r. - spotkanie z rodzicami dzieci z miejscowości Śmiadowo –
obwody szkół,
 11 listopada 2016r. - obchody Święta Niepodległości,
 16 listopada 2016r. - podpisanie umowy na oświetlenie - energia odnawialna
WFOŚiGW Koszalin,
 17 listopada 2016r. - udział w spotkaniu z pracownikami MGOPS Borne Sulinowo,
 18 listopada 2016r. - spotkanie w sprawie dostępu do jeziora Śmiadowo – dyr. RDOŚ,
Starosta, poseł Golińska,
 21 listopada 2016r. - zebranie wiejskie Krągi – wybór Sołtysa,
 22 listopada 2016r. - nadzwyczajne zgromadzenie wspólników MPGO- Wardyń
Górny,
 23 listopada 2016r. - spotkanie w miejscowości Jeleń z przedstawicielem GDDKiA,
 23 listopada 2016r. - akt notarialny – Notariusz Ryndak,
 23 listopada 2016r. - udział w zebraniu zarządu LGD – Starostwo Powiatowe
Szczecinek,
W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjęli 21 interesantów.

1

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
1. W miesiącu listopadzie 2016 r. przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za
pomocą aplikacji, informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i
rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za październik 2016 r..
2. W miesiącu listopadzie 2016 r. dokonano analizy wpływów z tytułu podatku od
nieruchomości z uwagi na wzrost stawek podatkowych na 2017 r.
3. W miesiącu listopadzie 2016 r. trwały prace nad sprawdzeniem sald podatników- osób
fizycznych w związku z ostatnią ratą podatku za 2016 rok.
4. W miesiącu listopadzie 2016 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące
zaległości podatkowych.
Analiza dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok wg stawek podatkowych.
Lp.

1.

2.

Rodzaj podatku
od
nieruchomości
Podatek od
nieruchomości
osoby prawne
Podatek od
nieruchomości
osoby fizyczne

Kwota podatku
wg stawek na
2016 rok
3 860 284,00

Kwota podatku
wg stawek na
2017 rok
3 964 826,36

Wzrost podatku
od
nieruchomości
104 542,36

1 957 020,00

2 199 161,79

242 141,79

REFERAT ORGANIZACYJNY
1. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 5 umów na organizację robót
publicznych, w ramach których zatrudniono 12 osób.
2. W listopadzie Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku skierował do wykonywania prac
społecznie użytecznych 35 osób. Prace są wykonywane w sołectwach, na rzecz M-GOPS,
PUK sp. z o.o. oraz Szkoły Podstawowej w Jeleniu.
3. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe o zamówienie publiczne na
dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. W dniu
14 listopada br. podpisano umowę z Hurtownią OPTIM Piotr Krupa z Miastka na sprzedaż
materiałów eksploatacyjnych, która obowiązuje strony do 14.11.2017 r.
4. W dniu 02.11.2016 r. zakończono postępowanie przetargowe w formie zapytania
ofertowego na realizację zadania pn.”Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Borne
Sulinowo”.
W dniu 17.11.2016 r. została podpisana umowa z Firmą KEY COMPANY Sp. Z o.o.
Białystok - Zaścianki na wykonanie powyższego zadania na cenę 4 480,89 zł.
5. Udzielano informacji o sprawach załatwianych w Urzędzie oraz jednostkach
organizacyjnych,
6. Udzielano informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach i stowarzyszeniach
działających na terenie gminy,
7. Pobrano opłatę skarbową na kwotę 1106,00 zł.
8. Zarejestrowano 1961 pisma wpływające do Urzędu.
9. Wysłano kurierem urzędu 524 listów ZPO ewidencjonowanych w książkach nadawczych i
374 szt. listów zwykłych, oraz plakaty okolicznościowe i obwieszczenia - 30 szt.
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10. Wysłano 569 listów poleconych oraz 140 listów zwykłych.
11.W ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy.
na tablicy Urzędu wywieszono 43 obwieszczenia oraz plakaty okolicznościowe.
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Zawarto umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne
Sulinowo:
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 13 o powierzchni uprawnej 280
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 05, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 14 o powierzchni uprawnej 280
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 05, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 10 o powierzchni uprawnej 190
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 05, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 4 o powierzchni uprawnej 144
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 05, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 28 o powierzchni uprawnej 349
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 05, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 24 o powierzchni uprawnej 325
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 05, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 29 o powierzchni uprawnej 313
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 05, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 82 o powierzchni uprawnej
400 m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
działką nr 147/1 i nr 148/1 o łącznej powierzchni 4,5996 ha, położonych
w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 10 o powierzchni uprawnej
400 m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
działką nr 147/1 i nr 148/1 o łącznej powierzchni 4,5996 ha, położonych
w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo,
 nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 409/10 o pow. 0,0294 ha, położona w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina
Borne Sulinowo,
 budynek byłej wartowni o pow. 23,30 m2 wraz z gruntem o pow. 36 m2 posadowiony
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 35/2 o pow.
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0,0110 ha , położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne
Sulinowo,
 budynek byłej wartowni o pow. 25,80 m2 wraz z gruntem o pow. 42 m2 posadowiony
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 39/3 o pow.
0,5686 ha , położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne
Sulinowo,
 nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 10/5 o
pow. 13,1559 ha, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina
Borne Sulinowo,
 część budynku administracyjno biurowego tj. o pow. użytkowej 1206,88 m 2 wraz z
gruntem, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków działką nr 41/6 o pow. 0,4073 ha oraz budynek magazynowo- garażowy o
pow. użytkowej 1054,34 m2 wraz z gruntem, usytuowany na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/10 o pow. 0,3541 ha,
nieruchomości położone w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina
Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 2 o powierzchni uprawnej 685
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 18/1 o powierzchni 1,8000 ha, położonej w miejscowości Juchowo, obręb
Juchowo, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 4 o powierzchni uprawnej 690
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 18/1 o powierzchni 1,8000 ha, położonej w miejscowości Juchowo, obręb
Juchowo, gmina Borne Sulinowo,
 ogródki działkowe oznaczone w planie ogródków nr 6 i nr 7 o łącznej powierzchni
uprawnej 2365 m2 wydzielone z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków działką nr 18/1 o powierzchni 1,8000 ha, położonej w miejscowości
Juchowo, obręb Juchowo, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 11 o powierzchni uprawnej 1000
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 18/1 o powierzchni 1,8000 ha, położonej w miejscowości Juchowo, obręb
Juchowo, gmina Borne Sulinowo,
 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 12 o powierzchni uprawnej 425
m2 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 18/1 o powierzchni 1,8000 ha, położonej w miejscowości Juchowo, obręb
Juchowo, gmina Borne Sulinowo.
2. Zawarto umowę użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne Sulinowo
tj. części budynku użyteczności publicznej o pow. 33,32 m 2 (pomieszczenia usytuowane w
piwnicy budynku) wraz z gruntem usytuowanego na nieruchomości zabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działka nr 3/37 o pow. 0,2179 ha położonej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo na czas
nieoznaczony.
3. Sporządzono projekty uchwał do akceptacji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na
przekazanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo:
 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 409/13 o pow. 0,0213 ha położoną w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina
Borne Sulinowo.
4. Rozwiązano umowy użyczenia nieruchomości z:
 Ochotniczą Strażą Pożarną Miasta Borne Sulinowo,
 Powiatem Szczecineckim.
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5. Wystosowano żądanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania
z nieruchomości gminnej 6 szt.
6. Wystosowano do dzierżawcy pismo przypominające o zbliżającym się terminie
wygaśnięcia umowy dzierżawy i konieczności złożenia stosunkowo wcześniej wniosku o
dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo w przypadku
dalszego zainteresowania dzierżawą.
7. Wezwano 8 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach o
najem lokalu mieszkalnego/socjalnego.
8. Zwołano jedno posiedzenie Komisji Mieszkaniowej.
9. Poproszono 5 osób ubiegającą się o przydział lokalu socjalnego o złożenie pod rygorem
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
karny (Dz. U. 2016r. poz. 1137) oświadczenia o osiągniętym dochodzie za ostatnie 12 mcy.
10. Sporządzono 2 listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w 2016r. na
lokale socjalne położone w Bornem Sulinowie.
11. Sporządzono listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w 2016r. na
lokale komunalne położone w Bornem Sulinowie.
12. Udzielono
odpowiedzi
6
osobom
wnioskującym
o
przydział
lokalu
mieszkalnego/socjalnego.
13. Przeprowadzono kontrolę wykonywania usług zgodnie z umową
o
administrowanie cmentarzami komunalnymi GN.70450.7.2015.EM z dnia 31 grudnia
2015r. w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z zarządzaniem
cmentarzami komunalnymi.
14. Przeprowadzono kontrolę terenów administrowanych cmentarzy zgodnie z umową
o administrowanie cmentarzami komunalnymi GN.70450.7.2015.EM z dnia 31 grudnia
2015r. Kontrola obejmowała tereny cmentarzy w Bornem Sulinowie, Krągach, Juchowie,
Piławie, Kiełpinie, Łącznie oraz Łubowie.
15. Udzielono wnioskującym osobom o najem lokalu socjalnego/komunalnego informacje
o przyjęciu i zarejestrowaniu wniosku szt. 4,
16. Z uwagi na braki formalne występujące w piśmie o przydział lokalu komunalnego
wezwano osobę wnioskującą o wypełnienie wniosku o najem lokalu
socjalnego/komunalnego i przesłanie do tutejszego urzędu.
17. Sporządzono zamówienia dotyczące emisji ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy i użyczenia nieruchomości gminnych 2 szt.
18. Nadano numery porządkowe dla nieruchomości:
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 531/5, położonej
w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer
porządkowy nieruchomości - ul. Polna 15C,
19. Wystosowano do najemców lokali socjalnych pisma przypominające o konieczności
złożenia wniosków o najem lokalu socjalnego/komunalnego 10 szt.
20. Rezygnacja z prawa pierwokupu działki:
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/10 położonej
w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo,
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 111/61 położonej
w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń,
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 31/4 położonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb Borne 04,
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 89/77 położonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb Borne 06,
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oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 26 i nr 27 położonej
w miejscowości Uniemino, obręb Uniemino.
21. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości
gminnych – w ilości 5 szt.
22. Sporządzono pełną dokumentację oraz przeprowadzono 5 przetargów ustnych
nieograniczonych.
23. Wysłano do sołtysów informacje o sprzedaży mienia gminnego – ogłoszenia o
przetargach dot. 3 nieruchomości.
24. Skompletowano pełną dokumentację niezbędną do sprzedaży i ogłoszono przetargi na
sprzedaż nieruchomości – 3 nieruchomości.
25. Z przeprowadzonych przetargów negatywnych sporządzono protokoły – w ilości 4 szt.
26. Sporządzono pełną dokumentację i przygotowano do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomość lokalową nr 9, stanowiącą własność Gminy Borne
Sulinowo, położoną przy ul. Al. Niepodległości 30B w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo, wraz z udziałem w działce oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków Nr 53/2 o pow. 0,2289 ha.
27. Sporządzono pełną dokumentację i przygotowano do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Borne
Sulinowo, położoną w miejscowości Kłomino, obręb Kłomino, gmina Borne Sulinowo,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką nr 52/9 o pow. 0,0255 ha.
28. Sporządzono protokół uzgodnień po przeprowadzonym przetargu ustnym
nieograniczonym oraz przygotowano dokumenty do sprzedaży nieruchomości
lokalowej nr 2, stanowiącą własność Gminy Borne Sulinowo, położonej przy ul.
Kościuszki 49 w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, wraz z
udziałem w działce oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 296/1
o pow.
0,0204 ha.
29. Wszczęto z urzędu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia opłat
adiacenckich z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału
działki:
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 95/1 o pow. 4,8400 ha, położonej w
obrębie Piława, gminie Borne Sulinowo.
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 410 o pow. 0,5227 ha, położonej w
obrębie Rakowo, gminie Borne Sulinowo.
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 136/9 o pow. 0,4499 ha, położonej w
obrębie Silnowo, gminie Borne Sulinowo.
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 171/8 o pow. 1,3142 ha, położonej w
obrębie Silnowo, gminie Borne Sulinowo.
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 25/1 o pow. 04687 ha, położonej w
obrębie Ciemino, gminie Borne Sulinowo.
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 579/14 o pow. 0,7900 ha, położonej
w obrębie Łubowo, gminie Borne Sulinowo.
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 89/15 o pow. 7,2541 ha, położonej w
miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06.
30.
Wystąpiono do Starosty Szczecineckiego z wnioskiem o zaopiniowanie komunalizacji
działki nr 75/1 położonej w miejscowości Śmiadowo.
31.
Sporządzono i wywieszono informację o wynikach przeprowadzonych przetargów –
w ilości 5 szt.
32.
Rozliczono fundusz remontowy za lokale komunalne wchodzące w skład Wspólnot
Mieszkaniowych, za miesiące: listopad 2016r.
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Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy
Borne Sulinowo oraz osób prywatnych, położonej w miejscowości Silnowo 24, obręb
Silnowo.
34. Opublikowano w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie
Informacji Publicznej ogłoszenia o dwóch przetargach na sprzedaż nieruchomości.
35. Opublikowano na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej
wykazy o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
36. Opisano faktury i przekazano do Referatu Finansów i Budżetu celem uregulowania
płatności - w ilości 28 szt.
37. Poinformowano pisemnie osoby nabywającą nieruchomości gminne o terminie zawarcia
aktu notarialnego – w ilości 3szt.
38. Sporządzono informację dotyczącą naliczonego podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia
mienia gminnego za miesiąc październik 2016r.
39. Zlecono zamówienia m.in. na:
 ogłoszenie w prasie wyciągów,
 ogłoszenie wykazów,
 wycenę nieruchomości,
 wykonanie wypisów i wyrysów,
 wykonanie prac geodezyjnych.
40. Udzielono odpowiedzi pisemnej TUIR Warta w sprawie zalania mieszkania socjalnego.
41. Sporządzono aneks do umowy najmu z tytułu zmiany brzmienia w komparycji umowy
najmu związany ze zmianą nazwiska najemcy i zmianą ilości osób zamieszkałych w
lokalu mieszkalnym – szt. 2.
42. Udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie ustalenia terminu montażu drzwi do lokalu
mieszkalnego.
43. Sporządzono pisma w sprawie stawienia się do tut. urzędu celem podpisania umów
najmu na lokal mieszkalny/socjalny – szt. 2.
44. Uczestniczenie w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości – szt. 2.
45. Uczestniczenie w zebraniu współwłaścicieli budynku mieszkalnego położonego
przy ul. Kościuszki 25 w miejscowości Łubowo.
46. Wystosowano pisma/odpowiedzi/ – 8 szt.
47. Sporządzono
żądania
odszkodowań
za
bezumowne
zajmowanie
lokali
socjalnych/mieszkalnych łącznie – 18 szt.
48. Sporządzono pismo do administratora w sprawie zmiany ilości osób zamieszkałych
w lokalach komunalnych celem złożenia korekty deklaracji śmieciowej.
49. Opisano rachunki – szt.22.
50. Sporządzono umowy najmu wraz z kartami wymiaru opłat – szt. 2.
51. Przeprowadzono procedurę na zakup miału węglowego w ilości 10,0 ton na sezon
grzewczy 2016/2017 do budynku położonego w Łubowie przy ul. Strzeleckiej 3,
w którym znajdują się dwa gospodarstwa domowe oraz Ośrodek Zdrowia.
52. Przeprowadzenie zapytania ofertowego na zakup miału węglowego w ilości 12,00 ton na
sezon grzewczy 2016/2017 do budynku położonego w miejscowości Silnowo 19 oraz
sporządzenie umowy.
53. Sporządzenie zamówienia na zakup miału węglowego w ilości 4,0 ton do budynku
położnego w miejscowości Silnowo 19 – I partia.
54. Sporządzono rozliczenia za wodę i ścieki – szt. 2.
55. Sporządzono rozliczenie za usługę palenia w piecu za m-c październik 2016 r. do
budynku położonego w miejscowości Silnowo 19 oraz do budynku położonego przy ul.
Strzeleckiej 3 w miejscowości Łubowo.
33.
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56. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Wykonanie kontroli okresowej
przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych) w budynkach oraz w lokalach
komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne
Sulinowo” oraz sporządzenie umowy.
57. Wizja w terenie – szt. 2.
58. Uczestniczenie w spotkaniu współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalno-użytkowym i budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Silnowo
19 w sprawie zarządzania nieruchomością wspólną, z którego sporządzono protokół.
59. Na wniosek komornika sądowego wskazano dla dłużnika tymczasowe pomieszczenie.
REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, projekt ZMiGDP KIK/48 „Działania
infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, projekt Gminy Borne Sulinowo "Modernizacja
systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo"
Dn. 18.10.2016r. uczestnictwo w odbiorze końcowym zadania.
Dn. 04.11.2016r. złożono w ZMiGDP w Karlinie wniosek o płatność, a dn. 08.11.2016r.
uzupełnienia do WoP za okres 01.08 - 31.10.2016r. na kwotę 649.474,32 zł, z czego:
221.539,65 zł (85%) stanowi refundacja, 39.095,23 zł (15%) wkład własny, a 388.839,44 zł
wydatki niekwalifikowalne.
Dn. 08.11.2016r. wystąpiono do ZMiGDP z wnioskiem o przyznanie Gminie Borne Sulinowo
dodatkowych 200.000,00 zł na pokrycie części wydatków niekwalifikowalnych.
RPO WZ 2014-2020, Przygotowanie programów rewitalizacji, „Opracowanie Programu
Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo”
Dn. 28.10.2016r. do Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Zachodniopomorskiego wysłano wyjaśnienia dot. wniosku o dofinansowanie zadania.
Dn. 07.11.2016r. do Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Zachodniopomorskiego wysłano zaktualizowany budżet zadania.
PROW 2014-2020, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, „Przebudowa ulicy Leona
Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”
Dn. 03.11.2016r. zakończono postępowanie przetargowe dot. wyłonienia wykonawcy zadania
pn. „Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko
Pomorskie.
WFOŚiGW w Szczecinie, „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią
z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo”
Dn. 24.10.2016r. zwrócono się do WFOŚiGW z prośbą o przedłużenie terminu realizacji
zadania.
Dn. 04.11.2016r. zakończono postępowanie przetargowe dot. wyłonienia wykonawcy zadania
pn. „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy
Borne Sulinowo”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wichary Technic Sp. z o. o. ul.
Sobieskiego 105, 43-300 Bielsko Biała.
Złożony dn. 11.08.2016r. w WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o przyznanie pomocy
otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej kwocie, tj. 387.877,92 zł (dotacja: 193.938,96 zł,
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pożyczka: 193.938,96 zł). Umowa na realizację przedmiotowej inwestycji została podpisana
dn. 16.11.2016r. w WFOŚiGW w Koszalinie. Operacja ma celu ochronę środowiska
naturalnego poprzez zastosowanie OZE, poprawę komfortu życia i podniesie poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Borne Sulinowo poprzez montaż 26 lamp hybrydowych
w 12 miejscowościach na terenie gminy.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Program Youngster Plus
Dn. 17.10.2016r. podpisano aneks do Umowy o współpracy w ramach programu
YOUNGSTER PLUS z dn. 25.08.2016r.
RPO WZ 2014-2020, „Koncepcja Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego”
Dn. 13.10.2016r. zorganizowano spotkanie Burmistrza z Nadleśniczym Nadleśnictwa Borne
Sulinowo, Piotrem Celmerem. Przedstawiono założenia projektu i przebieg trasy rowerowej
po terenie gminy i Nadleśnictwa Borne Sulinowo, na co wymagana jest pisemna zgoda
Nadleśnictwa. Ustalono, że strony opracują projekt umowy na użyczenie działek byłego
nasypu kolejowego na odcinku Łubowo – Borne Sulinowo. Stosowna umowa jest niezbędna
w celu kompleksowej realizacji inwestycji na terenie gminy Borne Sulinowo.
RPO WZ 2014-2020, działanie 8.10, "Wsparcie osób dorosłych w szczególności osób o
niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w
językach obcych", projekt "Nowe kompetencje kluczem do sukcesu"
W październiku i listopadzie br., w imieniu AL EDUKACJA Centrum Szkoleniowo –
Doradcze z Poznania, prowadzono wśród mieszkańców Gminy Borne Sulinowo rekrutację na
bezpłatne kursy:
 komputerowy – dla osób w wieku 50+,
 językowy (j. angielski) – dla osób w wieku 18 – 49 lat.
Szkolenia odbywać się będą w okresie grudzień 2016 – sierpień 2017 na terenie Gminy Borne
Sulinowo. Warunkiem utworzenia grupy szkoleniowej w danej lokalizacji / miejscowości jest
zebranie 12 chętnych osób (na jedną grupę).
MKiDN, Program "Infrastruktura domów kultury"
Dn. 10.11.2016r. zorganizowano spotkanie robocze ws. projektu przebudowy i remontu oraz
wyposażenia nowo tworzonej świetlicy w Silnowie. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, projektant oraz przedstawiciel
Stowarzyszenia Silnowo 2020.
2. Promocja
a) strona internetowa
Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
b) portal społecznościowy
Aktualizowano profil Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.
c) komunikator SISMS
Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMSów.
d) media
Opracowano i przekazano informacje do październikowej i listopadowej wkładki Głosu
Koszalińskiego „Regiony”.
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e) materiały graficzne
 opracowanie graficzne wzorów „Listów Gratulacyjnych” i „Nagrody Burmistrza” dla
nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości: opracowanie i druk
zaproszeń, opracowanie graficzne projektów koszulek dla zawodników drużyny
samorządowców, opracowanie i druk plakatów: 1 głównego i 4 tematycznych.
f) materiały promocyjne
Na prośbę dyrektora CKiR przekazano zestawy gadżetów i materiałów promocyjnych dla
uczestników turnieju sportowego zorganizowanego podczas obchodów Narodowego Święta
Niepodległości.
g) inne
Dn. 12.10.2016r. - uczestnictwo w posiedzeniu komisji sejmowej ds. samorządu i polityki
regionalnej w Budynku Kulturalno-Oświatowym. Zorganizowano wycieczkę terenową dla
członków komisji po mieście Borne Sulinowo.
Na wniosek Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wypełniono ankietę
dot. uczestnictwa materialnego gminy Borne Sulinowo (foldery/ulotki) w przyszłorocznych
krajowych targach turystycznych.
Dn. 19.10.2016r., na prośbę dyrekcji Szkoły Specjalnej z Bobrowa gm. Złocieniec,
zorganizowano wycieczkę i zwiedzanie Miejskiej Izby Muzealnej dla 15 podopiecznych.
3. Zagospodarowanie terenu gminy
W dn. 17-18.10.2016r. odebrano protokołem i zamontowano w Urzędzie Miejskim, Centrum
Kultury i Rekreacji oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bornem
Sulinowie 3 defibrylatory AED (w tym 1 szt. w CKiR z baterią i elektrodami
pediatrycznymi).
Dn. 19.10.2016r. przeprowadzono w lokalnych mediach akcję informacyjną dla mieszkańców
nt. dostępności sprzętu AED w Gminie Borne Sulinowo.
W dn. 25 i 28.10.2016r. przedstawiciel firmy HS Medical Poland, Tychy przeprowadził
szkolenie pracowników wszystkich 3 placówek z zakresu obsługi defibrylatora i udzielania
pierwszej pomocy.
Wartość zadania wyniosła 16.924,50 zł. Zadanie dofinansowały kwotą 6.000,00 zł Rady
Osiedla Nr 1 i Nr 2 w Bornem Sulinowie.
W dniach 3-8.11.2016r. przeprowadzono I zapytanie ofertowe na zakup 3 defibrylatorów
AED, każdy z baterią i elektrodami pediatrycznymi dla: OSP w Bornem Sulinowie, OSP w
Łubowie i OSP w Juchowie. Postępowanie unieważniono dn. 09.11.2016r. ze względu na
niespełnienie przez oferentów wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej.
W dn. 9-14.11.2016r. przeprowadzono II zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie.
Wpłynęła 1 oferta na kwotę 15.714,00 zł.
Zadanie zostanie sfinansowane ze środków "Programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Borne Sulinowo na 2016 rok", w ramach projektu "W
Gminie Borne Sulinowo serce bije tylko szybciej".
Dn. 06.11.2016r. otrzymano zgodę Nadleśnictwa Borne Sulinowo na posadowienie 2 płyt
granitowych na terenie cmentarza jeńców wojennych Stalag 302 Redertiz w Nadarzycach.
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Płyty z grawerem tekstów w j. polskim i j. rosyjskim zostaną posadowione przy istniejącej
płycie pod brzozowym krzyżem.
4. Organizacje pozarządowe
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. 22.02.2016r. przez Ludowy Klub Sportowy
„Orzeł” na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja współzawodnictwa
sportowego/prowadzenie imprez sportowych, udział w rozgrywkach sportowych i
turniejach/w
zakresie
piłki
nożnej
drużyn
dzieci
i młodzieży z terenu gminy Borne Sulinowo”.
Rozliczono dotację udzieloną Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Tworzących Przyjaciół na
realizację zadania publicznego pn. „Twórcza aktywność jako międzypokoleniowa integracja –
plener artystyczny”. Kwota 2.000,00 zł została wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie z
przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Stowarzyszeniu Miłośników Miejscowości Radacz na realizację
zadania publicznego pn. „V Rodzinny Festiwal Dyni w Radaczu”. Kwota 2.000,00 zł została
wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem.
Opracowano projekt „Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok”.
Przygotowano uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
Dn. 28.10.2016r., zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa nr 88/2016, projekt „Programu
Współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2017 rok” poddano konsultacjom społecznym. Projekt opublikowano na stronie internetowej
magistratu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszono na urzędowej tablicy ogłoszeń.
5. Wydarzenia
Narodowe Święto Niepodległości
Dn. 13.10.2016r. zwrócono się z wnioskiem do dowódcy 21 Centralnego Poligonu w
Nadarzycach o udział delegacji Wojska Polskiego w obchodach.
Dn. 07.11.2016r. uzgodniono z proboszczem Jerzym Stadnikiem szczegóły i godzinę mszy
św. podczas obchodów. Do uczestnictwa w oficjalnej części uroczystości zaproszono również
dyrektorów i poczty sztandarowe wszystkich szkół z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo.
Zorganizowano przebieg uroczystości i transport mieszkańców do Kłomina celem złożenia
wiązanek pod pomnikiem ofiar Oflagu IID.
Przemarsz/bieg z okazji Święta Niepodległości „Pół Mili Radości dla Niepodległości”
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Dn. 26.09.2016r. i 24.10.2016r. odbyły się spotkania zespołu organizującego obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Podczas spotkań ustalono szczegóły organizacji imprezy
oraz podział obowiązków.
Opracowano regulamin przemarszu/biegu.
Opracowano opis zabezpieczenia trasy przemarszu/biegu.
Opracowano treść 4 plakatów promujących przemarsz/bieg i imprezy towarzyszące.
Dn. 07.11.2016r., w sali Narad Urzędu Miejskiego, odbyło się spotkanie z wolontariuszami,
którzy podczas przemarszu/biegu rozdawali mieszkańcom gadżety niepodległościowe.
Zlecono wykonanie koszulek promocyjnych dla przedstawicieli Urzędu Miejskiego i
przedstawicieli Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, którzy udział wzięli w Turnieju Piłki
Nożnej pn. „Samorządowcy kontra Reszta Świata”.
Zlecono postawienie 3 kontenerów na parkingu należącym do Budynku Kulturalno –
Oświatowego.
Przygotowano i zrealizowano zamówienia:
 gadżetów niepodległościowych,
 upominków dla najmłodszych uczestników przemarszu/biegu,
 poczęstunku wydawanego z kuchni polowej po przemarszu/biegu.
Dokonano zakupów:
 artykułów spożywczych do serwisu kawowego zorganizowanego w Budynku
Kulturalno
- Oświatowym w Bornem Sulinowie,
 artykułów spożywczych do „Kącika zabawowego” zorganizowanego w Centrum
Kultury
i Rekreacji w Bornem Sulinowie,
 słodyczy dla najmłodszych uczestników biorących udział w przemarszu/biegu.
Dn. 11.11.2016r. nadzorowano prawidłowy przebieg obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w Bornem Sulinowie. Sporządzono dokumentację fotograficzną z imprezy i
zamieszczono fotorelację na stronie www.bornesulinowo.pl i portalu społecznościowym
„facebook”.
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Liczba ludności wg stanu na dzień 17.11.2016
MIASTO BORNE SULINOWO
- pobyt stały

4498

pobyt czasowy 216

4876

pobyt czasowy 108

GMINA BORNE SULINOWO
- pobyt stały
Razem
Ogółem ludność

9374

324

9698

========================
W okresie od 26.10.2016 do 17.11.2016 zarejestrowano:
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- zameldowania na pobyt stały

- 35

- zameldowania na pobyt czasowy

-

8

- zameldowanie cudzoziemców

-

2

- wymeldowanie z pobytu stałego

- 16

- wymeldowanie z pobytu czasowego

- 2

- wymeldowanie administracyjne

- 5

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie -1
Udzielono odpowiedzi na 19 wniosków o udostępnienie danych osobowych
Wydano 32 zaświadczenia o zameldowaniu
Wydano 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych / jednorazowe /
Wygaszono 0 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / detal/
Zarejestrowano 6 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Zarejestrowano 1 wniosek o wydanie Karty Seniora
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Prowadzone są 2 postępowania egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości w m.
Kiełpino i Krągi, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Wystosowano 1 upomnienie wzywające do wykonania obowiązku wyposażenia
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, wynikającego z decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa,
pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji.
Wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Prowadzone są 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Rozliczono zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Borne Sulinowo – etap V”. Zadanie jest finansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro Koszalin a rzeczywisty
koszt wyniósł 24 872,62 zł brutto.
Udzielono odpowiedzi na wniosek–petycję informujące, że w oficjalnym Serwisie
Internetowym Gminy (serwis WWW) utworzona zostanie zakładka "Czystsze
Powietrze", w której, znajdować będą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na
temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie
śmieci).
W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
przedłożono wypełnioną ankiety oraz formularza na potrzeby Piątej aktualizacja
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (V AKPOŚK).
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Zakupiono i przekazano suchą karmę dla bezdomnych kotów przebywających na terenie
miasta Borne Sulinowo.
9. Opisywanie faktur –na bieżąco.
10. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
11. Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
12. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane
z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
8.

13. Rozpatrzono 14 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
14. Przyjęto do rozpatrzenia 18 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
15. Wystąpiono z 9 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na
wycięcie drzew/krzewów.
16. Przekazano do uzgodnienia jeden projekt zezwoleń na usunięcie drzew rosnących w pasie
drogowym. Uzgodnienia wysłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie, WST w Złocieńcu.
17. Uczestniczono w lustracji przeprowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Szczecinie, dot. wydania opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 przedsięwzięć polegających na usunięcie
drzew z działki nr 75/1, obręb Ciemno, gm. Borne Sulinowo.
19. Udzielono odpowiedzi na 2 pisma ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości
mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub
użytkowania wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie
miasta i gmin Borne Sulinowo.
20. Udzielono odpowiedzi na pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
dot. wartości mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności
lub użytkowania wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie
miasta i gmin Borne Sulinowo.
21. Wydano 6 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne
Sulinowo.
22. Potwierdzono 8 oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o
łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skald gospodarstwa rodzinnego w
danej gminie.
W zakresie gospodarki odpadami.
23. 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).
24. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
25. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco.
26. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje oraz zmiany i korekty deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo - ok. 97 szt.
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27. Wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt.
28. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia zmiany/korekty/wyjaśnień w deklaracji za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 szt.
29. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 13 szt.
30. Wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 17 szt.
31. Przygotowano dokumenty i przekazano do SKO – 3 szt.
32. Wydano decyzję o odmowie udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. – 1 szt.
33. Przygotowano projekt uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Borne
Sulinowo z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych.
34. Przygotowano porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadania własnego z
zakresu utrzymania czystości i porządku poprzez utworzenie, prowadzenie i utrzymanie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
W zakresie zamówień publicznych
35. Przeprowadzono postępowanie na realizację zadania Przebudowa ulicy Leona
Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie.
36. Przygotowano postępowanie na realizację zadania Przebudowa ulicy Bolesława
Chrobrego w Bornem Sulinowie.
37. Przygotowano postępowanie na realizację zadania Montaż oświetlenia drogowego i
ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo.
38. Trwają prasce nad przygotowaniem postępowania przetargowego na zadanie Zimowe
utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
39. Przygotowano uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK
Spółka z o.o. na lata 2017-2019.
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
a) W zakresie spraw obronnych:
- wszczęcie postępowania w sprawie o nieodbieranie przesyłek z WKU – 1 sprawa;
b) W zakresie obrony cywilnej:
- aktualizacja Planu Obrony Cywilnej,
- przegląd i konserwacja syreny alarmowej OC.
c) W zakresie zarządzania kryzysowego:
- uczestnictwo w dniu 26.10.br w spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe z udziałem PLWet. ws ASF;
- udział w posiedzeniu PZZK w dniu 4.11.br.;
- przeprowadzenie posiedzenia GZZK w dniu 9 listopada br. ws dotyczących oceny
bezpieczeństwa w okresie letnim i organizacji współpracy w okresie jesiennozimowym;
- aktualizacja procedury związanej z działaniem na wypadek ASF;
d) W zakresie zabezpieczenia ppoż.
Zagrożenie pożarowe na terenie gminy utrzymuje się na stałym poziomie. Nie było
poważnych zdarzeń w minionym okresie. Z uwagi na obniżenie temperatury pojawia
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się zagrożenie czadem. Planuje się umieszczenie na stronie internetowej informacji
dotyczącej ochrony przed czadem.
Przegląd i konserwacja syren alarmowych OSP. Wymiana syreny alarmowej w OSP
Juchowo.
e) w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania OSP:
- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania;
- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania;
- OSP Juchowo utrzymuje gotowość do działania.
Planuje się zorganizowanie w terminie do 15 grudnia br. przeglądu i legalizację
wyposażenia pożarniczego
W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PLACÓWKAMI
OŚWIATOWYMI
1. W dniu 10 listopada odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej złożone
przez nauczycieli wnioski 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.
Rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków złożonych przez nauczycieli o dofinansowanie
czesnego do studiów podyplomowych na kwotę ogółem 4510,00 zł.
Pozytywnie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie szkolenia
Pedagogicznej Zespołu Szkół w Łubowie i przyznano kwotę 1500,00 zł.

całej

Rady

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli pokryto szkolenia 6 dyrektorów
szkół w okresie wrzesień-listopad 2016 r. na kwotę ogółem 2463,75 zł skierowanych na ich
wniosek przez organ prowadzący. Szkolenia dotyczyły zmian wprowadzonych
rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym jak i reformą systemu edukacji.
REFERAT INWESTYCJI
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA
I.
Przygotowano i wydano:
1. Wydano 53 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 15 wypisów i wyrysów oraz informacji z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
3. Wydano 3 decyzje o podziale nieruchomości na terenie Gminy.
4. Wydano 2 postanowienia opiniujące podział nieruchomości.
5. Wydano 1 decyzje o rozgraniczeniową nieruchomości.
6. Rozpoczęto dwa postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
7. Udzielono 7 informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Wydano 1 zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami m.p.z.p.
9. Wezwano Nadleśnictwo Borne Sulinowo do usunięcia braków we wniosku o wydanie
opinii podziału nieruchomości. W odpowiedzi otrzymano pismo wycofujące wniosek o
wydanie opinii.
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10. Wysłano zapytanie do urbanisty Piotra Kozłowskiego o interpretację zapisów w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo.
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.
W dniu 27 października 2016 r. odbyła się dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami. Osoby które przybyły na spotkanie złożyły pismo z uwagami dot. mpzp.
Termin składania uwag mija 18 listopada 2016 r.
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 przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo.
Otrzymano pozytywną opinie oraz uzgodnienie do zmiany studium od RDOŚ. Ogłoszono
oraz obwieszczono o ponownym wyłożeniu SUiKZP do publicznego wglądu od 22 listopada
do 14 grudnia 2016 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium
rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. Termin składania uwag do projektu
zmiany studium mija 5 stycznia 2017 r.
5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulinowie.
Otrzymano pozytywną opinie oraz uzgodnienie do zmiany studium od RDOŚ. Ogłoszono
oraz obwieszczono o ponownym wyłożeniu SUiKZP do publicznego wglądu od 22 listopada
do 14 grudnia 2016 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium
rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. Termin składania uwag do projektu
zmiany studium mija 5 stycznia 2017 r.
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne
Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 210MW,U
położonych w miejscowości Borne Sulinowo.
Ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu
do sporządzania zmiany planu miejscowego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach
44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 210MW,U. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy planu.
7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo. Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice
administracyjne Gminy Borne Sulinowo.
Ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu
do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy studium.

III.

INWESTYCJE
W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym
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1.

Wydano 1 decyzję zezwalającą na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
w pasie dróg publicznych oraz na udostępnienie pasa drogowego na cele
budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo,

2.

Zawarto 2 umowy, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej
w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy
Borne Sulinowo,

3.

Wydano 4 uzgodnienia zezwalające na lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie pasa drogowego
na cele budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo,

4.
Wydano jedną informację o dostępności do drogi publicznej.
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,
- 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 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
- trwają procedury przetargowe.
2) Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie – I etap.
- zadanie w trakcie realizacji.
3) Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie.
- zadanie w trakcie realizacji.
4) Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie
Gminy Borne Sulinowo.
- zadanie w trakcie realizacji.
5) Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły
w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
- zadanie zrealizowano.
6) Przebudowa istniejącego budynku w Silnowie na potrzeby Centrum Integracji
i Animacji Kulturalnej.
- trwają prace projektowe.
7) Modernizacja budynku świetlicy w Piławie.
- trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.
8) Wykonanie kompaktowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Lipowej 15
w Bornem Sulinowie:
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert.
9) Naprawa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w Bornem Sulinowie.
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert.
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10) Przebudowa drogi oznaczonej w ewid. nr 843 i 740 obręb Łubowo, dojazdowej do
gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo.
Zadanie zakończono, złożono wniosek o płatność.
11) Uzupełnienie znaków z nazwami ulic na terenie miasta Borne Sulinowo. Trwa montaż
znaków.
12) Wykonanie znaków informacyjnych - tablic kierunkowych z nazwami miejscowości
oraz numerami porządkowymi posesji na terenie gminy Borne Sulinowo, wg
załączonego wzoru. Oczekujemy na dostawę tablic.
13) Trwa procedura wyłonienia wykonawcy przebudowy ulicy Zakątnej w Łubowie.
14) Zakupiono drabinę ewakuacyjnej (ppoż) przeznaczonej do budynku CKiR w Bornem
Sulinowie.
Pozostałe czynności:
1) Wycena nieruchomości Gminy Borne Sulinowo.
- trwają prace komisji powołanej zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa.
2) Opracowano kosztorys weryfikujący prace związane z przebudową i remontem części
pomieszczeń Przedszkola Niepublicznego Jedyneczka w Bornem Sulinowie.
3) Zgłaszano awarię sieci energetycznych oraz monitorowano naprawę oświetlenia
drogowego na terenie miasta i gminy.
V.

Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową:
1) Trwają bieżące naprawy dróg gminnych polegające na uzupełnianiu ubytków
jezdni szutrowych i brukowych systematycznie w miarę występowania
odpowiednich warunków pogodowych. Wykonano: odwodnienie drogi w
Kiełpinie, naprawiono w kilkunastu miejscach chodnik przy Al. Niepodległości w
Bornem Sulinowie, naprawiono jezdnię ul. Lipowej, naprawiono drogę w Rakowie,
odwodnienie drogi w Rakowie, naprawiono nawierzchnię brukową drogi w
Strzeszynie, trwają naprawy dróg w Krągach.
2) Trwają naprawy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ZOZu i DPSu w Bornem
Sulinowie.
3) Trwają prace związane z usuwaniem drzew w pasach drogowych i placach
publicznych na terenie miasta.
4) Zamontowano drabinę ppoż na budynku CKIR w Bornem Sulinowie.
5) Trwają prace związane z przystosowaniem garaży zlokalizowanych przy
ul. Lipowej w Bornem Sulinowie na potrzeby garażowania pojazdów OSP Borne
Sulinowo. Wykonano ściankę działową, naprawiono dach, zamontowano instalację
centralnego ogrzewania.
6) Trwają prace związane z dobudową 6 nowych punktów świetlnych przy
ul. Wodociągowej i ul. Słowackiego.
7) Dobudowano 1 lampę na sieci oświetleniowej w Kiłpinie.
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

1. W dniu 13 października 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdanie z wykorzystania dotacji przeznaczonej na
wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku.
2. Na podstawie Zarządzenia Nr 89/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28
października 2016 roku wprowadzono zmiany do budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016
rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę
117.288,00 zł, w tym na podstawie:
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- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.25.22.2016.MR z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zwiększenia (z
rezerwy celowej b.p. poz. 25) dotacji celowej dla gminy o kwotę 1.522,00 zł z
przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę
tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej –
działanie 13.1.2.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.32.13.2016.AM z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zwiększenia (z
rezerwy celowej b.p. poz. 26) dotacji celowej dla gminy o kwotę 65.062,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty –
działanie 3.1.5.3.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.41.17.2016.MR z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zwiększenia gminie
dotacji celowej o kwotę 20.309,00 zł (w tym z rezerwy celowej b.p. poz. 33 – 17.354,00
zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów – działanie 13.4.1.1. (korekta: pismo Nr FB-1.3111.65.18.2016.MR z
dnia 26 października 2016 r.),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.33.19.2016.JS z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 8.107,00 zł (w tym z rezerwy celowej b.p. poz. 25 – 271,00 zł)
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o
których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – działanie
13.1.2.2.,
-

-

pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr
FB.1.3111.123.5.2016.MR z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zwiększenia
gminie dotacji celowej o kwotę 14.768,00 zł (rezerwa celowa b.p. poz. 25) z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o
pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego
pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – działanie 13.1.2.1.,

pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.65.18.2016.MR z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zwiększenia gminie
dotacji celowej o kwotę 7.520,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – działanie 13.1.2.2..
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 111.832,36 zł, w
tym na podstawie:
- pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.11.2016 z dnia 24 października
2016 r. w kwocie 100.000,00 zł,
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3.

4.

5.

6.

7.

- pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-9/2016 z dnia 27 października 2016
roku w kwocie 5.019,32 zł,
oraz wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 341.570,57 zł (czwarta cyfra paragrafu –
zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją
budynku szkoły w Juchowie).
W dniu 26 października 2016 roku wystosowano do Starosty Szczecineckiego pismo Nr
S.3020.220.2016.LŁ w sprawie zwiększenia na rok 2017 kwoty środków finansowych
przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Borne Sulinowo o
kwotę 20.000,00 zł. Wysokość dotacji określona w aneksie nr 7 z dnia 16.01.2012r. do
porozumienia wynosi 85.000,00 zł począwszy do 2012 r. Starosta Szczecinecki odmówił
zwiększenia Gminie Borne Sulinowo dotacji na przedmiotowy cel.
W dniu 14 listopada 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie oraz do radnych Rady Miejskiej w
Bornem Sulinowie Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14
listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 oraz
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2034.
Na podstawie Zarządzenia Nr 92/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 listopada
2016 roku udzielono poręczenia kredytu bankowego w rachunku bieżącym do wysokości
300.000,00 zł, który zostanie zaciągnięty przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Bornem Sulinowie. Poręczenie jest ważne do dnia 30.11.2017r. W uchwale
budżetowej ustalono maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych w roku
budżetowym 2016 do kwoty 300.000,00 zł. Na dzień wydania Zarządzenia limit na rok
2016 nie został wykorzystany.
W dniu 16 listopada 2016 roku przesłano jednostkom budżetowym, instytucjom kultury i
przedszkolom niepublicznym informację o ujętych w projekcie budżetu Gminy Borne
Sulinowo na 2017 rok kwotach dotacji i wydatków celem sporządzenia projektów planów
finansowych na 2017 rok.
Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 17 listopada
2016 roku wprowadzono zmiany do budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok
polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 502.069,87 zł,
w tym na podstawie:

-

pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.118.15.2016.JS z dnia 28 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w
planie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – działanie 13.4.1.5.W –
zwiększenie o kwotę 481.413,00 zł,

-

pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.37.21.2016.JS z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie
dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie
zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – działanie
20.1.3.1.W – zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł,

-

pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.113.7.2016.AM z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej z rezerwy celowej b.p. poz. 47 na realizację zadań z zakresu spraw
obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o
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ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych zwiększenie o kwotę 16.305,00 zł,

działanie 16.1.1.2.W –

-

pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.3.38.2016.JS z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie
dotacji celowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24 na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości
2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z
2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – działanie 13.1.2.1.W – zmniejszenie o kwotę 209,13 zł,

-

pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.42.19.2016.MR z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji
celowej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15 na realizację zadań związanych z
przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny –
działanie 13.4.1.4.W – zwiększenie o kwotę 131,00 zł,

-

pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.74.13.2016.JS z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie
dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 na wypłacanie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i
3 ustawy o pomocy społecznej – działanie 13.1.2.1.W – zwiększenie o kwotę 2.030,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 118.102,53 zł
między rozdziałami i paragrafami, w tym na podstawie:
- pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr
GK.3014.48/2016.AM z dnia 17 listopada 2016 roku kwotę w wysokości 26.389,73 zł,
- pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/21/2016 z dnia 31 października 2016
roku kwotę w wysokości 10.200,00 zł,
- pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 2 listopada 2016 roku kwotę w wysokości
13.558,85 zł,
- pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-10/2016 z dnia 28
października 2016 roku kwotę w wysokości 103,30 zł.
oraz wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 47.268,94 zł (czwarta cyfra paragrafu – zadanie
inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku
szkoły w Juchowie).
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