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 30 marca 2017 r.

SPOTKANIA
W

okresie

międzysesyjnym

Burmistrz

Bornego

Sulinowa

uczestniczyła

w następujących spotkaniach:
 07 kwietnia 2017r. - otwarcie wystawy – Uniwersytet Trzeciego Wieku Borne
Sulinowo,
 07 kwietnia 2017r. - udział w zebraniu zarządu LGD Pojezierze Razem Szczecinek,
 18 kwietnia 2017r. - spotkanie z dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji Borne
Sulinowo – sprawy bieżące,
 19 kwietnia 2017r. - zebranie wiejskie w sołectwie Rakowo - wybór sołtysa,
 20 kwietnia 2017r. - akt notarialny – Notariusz Szczecinek,
 24 kwietnia 2017r. - Rada Nadzorcza PUK Borne Sulinowo,
 05 maja 2017r. - spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Jelenia – sprawy
bieżące,
 16 maja 2017r. - akt notarialny – Notariusz Szczecinek,
 19 maja 2017r. - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka – Szczecinek,
 20 maja 2017r. - Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Turowskich,
 20 maja 2017r. - XV rocznica Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pierwszy Krok”
Łubowo,
 23 maja 2017r. - nadzwyczajne zgromadzenie wspólników MPGO – Połczyn Zdrój,
 24 maja 2017r. - walne zebranie członków LGD Pojezierze Razem – Starostwo
Powiatowe Szczecinek,
 24 maja 2017r. - Walne Zebranie LGR Partnerstwo Drawy Szczecinek,
W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego
Sulinowa przyjęła 19 interesantów.
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REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
Udzielono 2 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie
wyrobów zawierających azbest.
2. Przeprowadzono Gminne obchody światowego Dnia Ziemi.
3. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania zgodnie z art. 5 ust. 7
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2016r. poz. 250 ze zm.) decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości położonej w
miejscowości Jeleń, Gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
4. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości w m.
Krągi i Juchowo, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
5. Zamówiono 37 szt. koszy ulicznych na kwotę 7 000,00 zł brutto.
6. Podpisano umowę na zakup sadzonek kwiatów na kwotę 6 899,80 zł brutto.
7. Wystosowano 11 upomnień wzywających do wykonania obowiązku przyłączenia
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wynikającego z decyzji Burmistrza
Bornego Sulinowa, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania
egzekucyjnego w administracji.
8. Opisywanie faktur –na bieżąco.
9. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
10. Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
11. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane
z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.
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W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
12. Rozpatrzono 7 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
13. Przyjęto do rozpatrzenia 11 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
14. Odpowiedziano na 16 pism dot. usunięcia drzew w tym drzew z terenu stanowiącego
własność Gminy Borne Sulinowo.
15. Wystąpiono z 14. wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na
wycięcie drzew/krzewów.
16. Odpowiedziano na 3 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.
17. Wydano 6 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne
Sulinowo.
18. Potwierdzono 8 oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz
o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skald gospodarstwa rodzinnego
w danej gminie.
19. Potwierdzono 1 oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie
rolnym.
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W zakresie gospodarki odpadami.
1. 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).
2. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
3. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco.
4. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje oraz korekty deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo - ok.114 szt.
5. Przygotowano Aneks nr 1/2017 z dnia 30.03.2017 r. do umowy z dnia 23 marca
2016
r. w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”.
6. Przygotowano postępowanie w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Borne
Sulinowo.
7. Przygotowano postępowanie w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Borne
Sulinowo.
8. Przygotowano postępowanie w sprawie utrzymania i Obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych – PSZOK, przy ul. Orła Białego 4 w Bornem Sulinowie.
9. Sporządzono Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Borne
Sulinowo za 2016 r.
10. Sporządzono sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2016 rok
11. Przygotowanie załącznika do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy (miasto, część
wiejska). Gospodarka mieszkaniowa i komunalna odrębnie dla terenu miasta i gminy i
przesłanie do Urzędu Statystycznego.
12. Dokonano zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydano zaświadczenie – 1 szt.
13. Przygotowanie umowy udostępnienia części działki pod budowę wiat do gromadzenia
odpadów komunalnych w m. Jeleń.
14. Przygotowano projekty uchwał, j.n:
a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo.
b. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
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d. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.
15. Przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy Borne Sulinowo w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do
dnia 30 kwietnia 2017 r.
16. Przygotowano dokumenty i przekazano do SKO – 1 szt.
17. Wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 1 szt.
18. Wydano decyzję w sprawie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 2 szt.
19. Wydano decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 2 szt.
20. Wydano decyzję w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 1 szt.
21. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia zmiany deklaracji za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 5 szt.
22. Zakończono postępowanie w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt.
23. Wszczęto postępowanie w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 szt.
24. Wszczęto postępowanie w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 1 szt.
W zakresie zamówień publicznych
25. Trwają prace związane komisji ds. Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata
2016-2026
26. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie: Przebudowa
bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-torowej 400-metrowej na stadionie przy ul. Sportowej
w Bornem Sulinowie.
27. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie: Odbiór i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
28. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Borne Sulinowo.
29. Dokonano weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne
Sulinowo w okresie od 22 maja 2017 r. do 21 maja 2018 r. przygotowanego przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku.
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Sporządzono żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali
socjalnych/mieszkalnych za m-c luty łącznie – 25 szt., za m-c marzec – 25 szt.
2. Wystosowano pisma/odpowiedzi – 35 szt.
3. Sporządzono zamówienia na mechaniczne usunięcie sadzy z przewodów kominowych
w lokalach/budynkach mieszkalnych wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy –
szt. 4
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4. Sporządzono wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu za używanie
lokali/budynków – 58 szt.
5. Sporządzono umowy najmu na czas oznaczony wraz z kartą wymiaru opłat –12 szt.
6. Sporządzono korektę deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi –
3 szt.
7. Protokolarnie przyjęto lokal socjalny.
8. Zarchiwizowano akty notarialne z ulicy:
 ul. Aleji Niepodległości
 ul. Jeziornej
 ul. Leona Kruczkowskiego
 ul. Orła Białego
 ul. Towarowej
9. Zarchiwizowano dokumentację dot.:
 działki nr 37/118 Borne 06, Borne Sulinowo
 działki nr 352/8 Łubowo, ul. Kolejowa
10. Sporządzono deklarację podatkową za miesiąc kwiecień – 2szt.
11. Zawarto 14 szt. umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne
Sulinowo.
12. Rozwiązano 2 umowy dzierżawy.
13. Zawarto 4 umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność gminy Borne
Sulinowo.
14. Zawarto 1 umowę na udostępnienie terenu na cele budowlane.
15. Wystosowano żądanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania
z nieruchomości gminnej 6 szt.
16. Udzielono 9 osobom wnioskującym o najem lokalu socjalnego/komunalnego
pisemnych odpowiedzi.
17. Zwołano 3 posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.
18. Nadano 2 nieruchomościom numery porządkowe.
19. Sporządzono 2 aneksy do umów użytkowania.
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
1. W sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/321/2016 Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów:
- w dniu 11 stycznia 2017 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2017-2027 kredytu
w kwocie 1.130.116,00 zł,
- w dniu 2 lutego 2017 roku otrzymano pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie Nr K.0022.65.MK.Z.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
przesłania uchwały Nr XV.95.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia
31 stycznia 2017 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości spłaty
kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę
Borne Sulinowo,
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- na dzień 22 marca 2017 roku ogłoszono termin składania ofert na udzielenie i
obsługę przedmiotowego kredytu bankowego,
- w dniu 29 marca 2017 roku podpisano umowę o kredyt długoterminowy Nr 10/JSTI/2017 z Pomorskim Bankiem Spółdzielczym w Świdwinie Oddział w Bornem
Sulinowie.
2. W dniu 31 marca 2017 roku na podstawie Zarządzenia Nr 32/2017 Burmistrza
Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę
81.650,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie Nr FB-1.3111.46.6.2017.MR z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie
zwiększenia gminie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) 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.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (zmiana po
stronie wydatków w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bornem Sulinowie).
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie
31.719,42 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i
4.000,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bornem Sulinowie Nr GK.3014.6/2017.AM z dnia 21 marca 2017 roku.
Dokonano także przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 63.000,00 zł
między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Budowę i
remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne
Sulinowo z przeznaczeniem na Remont i przebudowę dróg gminnych.
3. W dniu 6 kwietnia 2017 roku przesłano do Ministerstwa Finansów Departamentu
Wspierania Polityk Gospodarczych w Warszawie Rb-WSa sprawozdanie o
wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w
roku 2016.
4. W dniu 12 kwietnia 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres
sprawozdawczy od początku roku do końca I kwartału roku 2017.
5. W dniu 12 kwietnia 2017 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie i do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2017.
6. W dniu 13 kwietnia 2017 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju
Regionalnego sprawozdanie z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę
dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku.
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7. W dniu 19 kwietnia 2017 roku na podstawie Zarządzenia Nr 37/2017 Burmistrza
Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną
kwotę 342.653,49 zł, w tym na podstawie:
- wniosku o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w lutym 2017 r. – kwota
wnioskowana 316.315,92 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.20.5.2017.MR z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia (z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 37) dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o
kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych –
zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” – Priorytet 3 – działanie 3.1.2.2.W (zmiana po stronie wydatków w
planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie – 12.000,00 zł i
Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie – 12.000,00 zł),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.2.13.2017.KG z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia (z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 24) dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o
kwotę 2.337,57 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz
kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej
kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) –
działanie 13.1.2.1.W (zmiana po stronie wydatków w planie finansowym MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).
8. W dniu 20 kwietnia 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie zbiorcze sprawozdania (JST jako
organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość
prawną) wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2017, w tym:
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji.
9. W dniu 20 kwietnia 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Rb-34S sprawozdanie z wykonania
dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych za okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 1
kwartału roku 2017 oraz Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego:
2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.
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10. W dniu 21 kwietnia 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania finansowe za 2016
roku, w tym:
- bilans Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- bilans jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Miejskiego w Bornem
Sulinowie,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych Gminy
Borne Sulinowo,
- zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
- zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo.
11. W dniu 24 kwietnia 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania za okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.03.2017r., w tym:
- Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
- Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych,
- Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji.
12.
W dniu 24 kwietnia 2017 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie i do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie
Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa
z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg
stanu na koniec I kwartału 2017 roku.
13.
W dniu 24 kwietnia 2017 roku na podstawie Zarządzenia Nr 39/2017 Burmistrza
Bornego Sulinowa podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z
wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku:
Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo
za I kwartał 2017 roku
Lp.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

Treść
DOCHODY
DOCHODY BIEŻĄCE
DOCHODY MAJĄTKOWE
WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan (po zmianach)
42 013 545,52
38 008 842,81
4 004 702,71
41 265 329,91
36 443 512,81
4 821 817,10
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Wykonanie
11 077 973,94
10 937 161,11
140 812,83
10 508 095,41
10 225 474,45
282 620,96

3.
4
5.

DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)
PRZYCHODY
ROZCHODY

748 215,61
3 468 852,44
4 217 068,05

569 878,53
1 513 178,97
2 083 057,50

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych
za I kwartał 2017 roku
Gmina Borne Sulinowo nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności
budżetowych w I kwartale 2017 roku.
14.
W dniu 27 kwietnia 2017 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych zapotrzebowanie
dotyczące Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
rok 2017 – asystent rodziny. Kwota zapotrzebowania na dofinansowanie kosztów
wynagrodzenia asystenta rodziny: 24.000,00 zł.
15.
W dniu 28 kwietnia 2017 roku wpłynęło do Urzędu pismo Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Nr
K.0022.166.AC.Z.2017 wraz z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr XLVII.212.Z.2017 w
sprawie wydania pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Borne Sulinowo co do możliwości zachowania relacji określonej w art. 243 ustawy o
finansach publicznych w trakcie roku budżetowego.
Zgodnie z art. 246 ust. 3 oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w dniu 4 maja 2017
roku uchwała Nr XLVII.212.Z.2017 została opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej.
16. W dniu 28 kwietnia 2017 roku wpłynęło do Urzędu pismo Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Nr
K.0022.168.AC.Z.2017 wraz z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr XLVII.214.Z.2017 w
sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016
rok.
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Liczba ludności wg stanu na dzień 12.05.2017r.
MIASTO BORNE SULINOWO
- pobyt stały

4488

pobyt czasowy 207

- pobyt stały 4856

pobyt czasowy 123

GMINA BORNE SULINOWO
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Razem
Ogółem ludność

9344

330

9674

========================
W okresie od 17.03.2017 do 12.05.2017 zarejestrowano:
- zameldowania na pobyt stały
- 46
- zameldowania na pobyt czasowy
- 23
- zameldowanie cudzoziemców
-5
- wymeldowanie z pobytu stałego
- 17
- wymeldowanie z pobytu czasowego
-- wymeldowanie administracyjne
-1
- postępowanie administracyjne o wymeldowanie -3
Udzielono odpowiedzi na 28 wniosków o udostępnienie danych osobowych.
Wydano 69 zaświadczeń o zameldowaniu.
Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /1 jednorazowe i 2 gastronomia /.
Zarejestrowano 1 wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Działalność gospodarcza
Dokonano od 13.03.2017r. do 14.05. 2017r.:
- 32 zmiany w systemie CEIDG
- wykreślono 5 działalności gospodarczych,
- zarejestrowano 5 nowych Działalności gospodarczych,
- zawieszono 12 Działalności gospodarczych,
- wznowiono 8 Działalności gospodarczych.
Dowody Osobiste ( od 13.03.2017r. do 14.05. 201 r.)
Wprowadzono 173 wniosków dowodowych, wydano 153 dowodów osobistych.
USC ( od 13.03.2017r. do 14.05. 2017r.)
Wydano 205 odpisów aktów stanu cywilnego.
Skazani
Na dzień 30.04.2017r. karę pozbawienia wolności zamienioną na odpracowanie godzin
odpracowywało 24 skazanych w CKiR, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Urzędzie Miejskim
w Bornem Sulinowie oraz w sołectwach: Liszkowo, Łubowo, Nobliny, Silnowo, Kiełpino,
Radacz.
REFERAT INWESTYCJI
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA
I.

Przygotowano i wydano:

1. Wydano 48 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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2. Wydano 23 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Wydano 2 decyzje o podziale nieruchomości na terenie Gminy.
4. Wydano 2 opinie wstępnego projektu podziału nieruchomości na terenie Gminy.
5. Wydano 1 opinie dla Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Szczecinku dot. projektu
podziału nieruchomości.
6. Wydano 3 decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości tzw. renta planistyczna.
7. Wszczęto dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
8. Przeniesiono 1 decyzję o warunkach zabudowy.
9. Udzielono 8 informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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.
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowości Grabno.
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dnia 30 marca 2017 r. oraz
ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 maja
2017 r. Plan wchodzi w życie 14 dni po publikacji.
3. 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 oraz Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach
81Ukr; 186 MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo.
Trwają prace nad projektem zmiany planu.
4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo. Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice
administracyjne Gminy Borne Sulinowo.
Trwają prace nad projektem zmiany studium.
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5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości
Silnowo.
Sporządzono projekt zmiany planu oraz prognozę oddziaływania na środowisko. Kolejnym
etapem prac jest wystąpienie o opinie projektu zmiany planu do Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej.
7. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo
dla obrębu Dąbrowica, Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo.
Przystąpiono uchwałami do sporządzenia planów miejscowych dla obrębów Dąbrowica,
Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo. Ogłoszono, obwieszczono oraz zawiadomiono
odpowiednie organy o przystąpieniu do sporządzenia w/w planów.
INWESTYCJE
III.

W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym

1.

Wydano 5 decyzje, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej oraz obiektów handlowych i reklam na terenie miasta i gminy Borne
Sulinowo.
Wydano 4 decyzje zezwalające 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.
Wydano 2 uzgodnienia zezwalające na lokalizację zjazdu z dróg gminnych
na nieruchomości przyległe.
Wydano 5 uzgodnień zezwalających 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.
Zawarto 7 umów, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej
w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy
Borne Sulinowo,

2.

3.
4.

5.

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,
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dla następujących zadań:
1) Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie
Gminy Borne Sulinowo.
- zadanie zrealizowano i protokolarnie odebrano od wykonawcy.
2) Przebudowa istniejącego budynku w Silnowie na potrzeby Centrum Integracji
i Animacji Kulturalnej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
- zadanie zrealizowano i protokolarnie odebrano od projektanta.
3) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława – dokumentacja
projektowo-kosztorysowa.
- trwają prace projektowe.
4) Budowa dwóch wiat rekreacyjnych na plażach w Bornem Sulinowie (dz. nr 9/48 obr.
04 Borne, dz. nr 1/229 obr. 07 Borne).
- opracowano dokumentację techniczną budowy wiat rekreacyjnych,
- zgłoszono przystąpienie do budowy wiat rekreacyjnych.
5) Budowa zjazdu linowego przy CKiR w Bornem Sulinowie (dz. nr 9/48 obr. 04 Borne,
dz. nr 1/229 obr. 07 Borne).
- opracowano dokumentację techniczną budowy zjazdu linowego,
- zgłoszono przystąpienie do budowy zjazdu linowego.
6) Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kiełpino.
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,
- wyłoniono wykonawcę,
- zadanie zrealizowano i protokolarnie odebrano od wykonawcy.
7) Budowa boiska do siatkówki plażowej w Dąbrowicy.
- określono koszt budowy boiska,
- opracowano dokumentację techniczną,
- zgłoszono przystąpienie do budowy boiska.
8) Dostawa pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbie.
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,
- wyłoniono dostawcę,
- zadanie zrealizowano.
9) Remont części dachu budynku przy ul. Kruczkowskiego 5 w Bornem Sulinowie:
- zadanie zrealizowano i protokolarnie odebrano od wykonawcy.
10) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na dz. nr
208, 209, 210, 154/3 obręb Piława, gm. Borne Sulinowo. – w trakcie realizacji
- zlecono wykonanie mapy do celów projektowych,
- wyłoniono projektanta,
- złożono wniosek o przyznanie dofinansowania,
11) Realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Leona. Kruczkowskiego oraz Bolesława
Chrobrego w Bornem Sulinowie”. – w trakcie realizacji
- wystosowano zapytanie ofertowe oraz wyłoniono Inspektora Nadzoru,
- protokólarnie przekazano plac budowy,
- rozpoczęto roboty drogowe.
12) Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem
Sulinowie. – w trakcie realizacji
- w drodze zapytań ofertowych wyłoniono projektanta w celu wykonania projektu
koncepcyjnego wraz ze studium wykonalności,
13) Przebudowa drogi o nawierzchni szutrowej na nawierzchnię bitumiczną
w miejscowości Krągi długości 380mb. Lokalizacja: dz. nr 22 obr. Krągi.
- wyłoniono wykonawcę,
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- trwa realizacja zadania.
14) Remont drogi o nawierzchni szutrowej w miejscowości Krągi: dz. nr 405 obr. Krągi.
- wyłoniono wykonawcę,
- zadanie w trakcie realizacji.
15) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Łubowie .
Rozpoczęto prace związane z przeprojektowaniem istniejącej dokumentacji hali
sportowej. Odbyło się wstępne spotkanie w celu określenia niezbędnego zakresu
inwestycji do zaprojektowania. Trwa przygotowanie zakresy zamówienia celem
zlecenia przeprojektowania hali sportowej.
Pozostałe czynności:
1) Zgłaszano awarie sieci oświetleniowych oraz monitorowano naprawę oświetlenia
drogowego na terenie miasta i gminy.
2) Bieżące sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz opisywanie, aktualizacja
zestawień oraz archiwizacja, faktur przekazywanych do referatu związanych
z inwestycjami wykonywanymi na rzecz Gminy Borne Sulinowo.
Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową:

V.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Trwają prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu – na ukończeniu.
Trwają prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Śmiadowie.
Rozpoczęły się koszenia terenów zielonych.
Naprawiono oświetlenie piwnicy budynku socjalnego przy ul. Słowackiego 9.
Wymieniono rynny na budynku świetlicy wiejskiej w Rakowie.
Naprawiono progi zwalniające na terenie Bornego Sulinowa.
Naprawiono chodnik w Silnowie.
Naprawiono przepust w Juchowie.
Usunięto awarię wodociągu w Kłominie.
Wycięto zakrzaczenia trasy biegu nad jeziorem w Borem Sulinowie.
Wycięto zakrzaczenia na terenie zielonym w rejonie ul. Słonecznej.
Odbudowano trzy wpusty uliczne w rejonie ul. B. Chrobrego.
REFERAT ORGANIZACYJNY

1. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-05– badanie popytu na pracę za I kwartał 2017 r.
2. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-03 – o pracujących, wynagrodzeniach i czasie
pracy za I kwartał 2017 roku.
3. Podpisano 6 umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku na organizację
robót publicznych. W ramach powyższych umów zatrudnienie pozyskało
13 bezrobotnych z terenu Gminy Borne Sulinowo, a kwota pozyskana na powyższe
roboty wynosi 98 111,68 zł.
4. 4. Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania prac społecznie użytecznych
30 osób z Tereniu 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.
5. Złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o zwrot dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez jednostki
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samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. W tym okresie
wydano jedną decyzję na kwotę 8 050,93 zł.
6. Udzielano informacji o sprawach załatwianych w Urzędzie oraz jednostkach
organizacyjnych,
7. Udzielano informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach i stowarzyszeniach
działających na terenie gminy,
8. Pobrano opłatę skarbową na kwotę 3 245,00 zł.
9. Zarejestrowano 3 422 pisma wpływające do Urzędu.
10. Wysłano kurierem urzędu 2432 listów ZPO ewidencjonowanych w książkach
nadawczych i 433 szt. listów zwykłych, oraz plakaty okolicznościowe
i obwieszczenia - 52 szt.
11. Wysłano 3007 listów poleconych oraz 252 listy zwykłe.
12. W ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy na tablicy Urzędu
wywieszono 50 obwieszczeń oraz plakatów okolicznościowych.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Realizacja zadań:
a) W zakresie spraw obronnych:
- udział w konferencji planistycznej do ćwiczenia pk. Gniewosz 2017
w dniu 11.04.br.,
- szkolenie grupy operacyjnej wyznaczonej do udziału w ćwiczeniu
pk. GNIEWOSZ w dniu 17.05.br.,
- przygotowanie dokumentów do w/w ćwiczenia,
- udział w szkoleniu obronnym organizowanym przez WKU w Szczecinku w dniu
27.03.br.,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o nie odbieranie przesyłek z
WKU - 3.
b) W zakresie obrony cywilnej:
- przygotowanie i przekazania przyrządów pomiarowych do legalizacji
w warsztacie ZUW.
c) W zakresie zarządzania kryzysowego:
- udział w posiedzeniu PZZK Starosty Szczecineckiego,
- monitorowanie bieżących zagrożeń na terenie Gminy.
W minionym okresie nie odnotowano istotnych zdarzeń zagrażających
bezpieczeństwu.
d) W zakresie zabezpieczenia ppoż.
W dniu 17 maja br. została przeprowadzona kontrola zabezpieczenia ppoż. w budynku
UM przez KP PS w Szczecinku.
Stan zagrożenia pożarowego na terenie Gminy utrzymuje się na niskim poziomie.
Należy oczekiwać, że w miarę poprawy warunków atmosferycznych może wzrosnąć
zagrożenie pożarowe.
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.
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Zawarto umowę na ubezpieczenie NNW strażaków biorących udział w działaniach
ratowniczych. Zrealizowano badania lekarskie strażaków biorących udział w
działaniach ratowniczych – 4 osoby (upłynął termin ważności poprzednich).
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
1. Powołana zarządzeniem burmistrza nr 37/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. komisja do
rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a,ust.1 Karty Nauczyciela oraz
Budżetem Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok , § 4300, rozdział 80146, dział 801 na
posiedzeniu w dniu 09.05.2017 r. rozpatrzyła pozytywnie 3 złożone przez nauczycieli
wnioski. Ogółem przyznana kwota dofinansowania do czesnego w ramach różnych form
dokształcania zawodowego 5100,00 zł.
2. Udzielono informacji oddziałowi ZNP w Bornem Sulinowie w sprawie wydatkowania i
dysponowania funduszem dla poratowania zdrowia i funduszem doskonalenia zawodowego
nauczycieli za rok 2016 i 2017
3. W ramach realizacji zadań burmistrza dotyczących bieżącej kontroli spełniania obowiązku
nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy w wieku 16 – 18 lat, zgodnie z art. 19
pkt. 1 i art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.
1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) wszczęto dwa postępowania egzekucyjne
zakończone wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia rodzica do
obowiązku zapewnienia uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne zgodnie z art.18 pkt 2 ww.
ustawy.
4. Przeprowadzono indywidualne konsultacje z dyrektorami wszystkich szkół dokonując
szczegółowej analizy organizacji pracy poszczególnych jednostek celem opracowania
Arkuszy Organizacji Pracy Szkół i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach na rok szkolny
2017/2018. Uwzględniono w nich zmiany w ramowych planach nauczania wynikające z
nowych przepisów prawa oświatowego wprowadzanej reformy oświaty.
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